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POVZETEK 

Diplomska naloga obravnava delovanje izbranih vzajemnih skladov v Sloveniji s 

poudarkom na statistični analizi. Rezultati analiz in izračunov so pokazali, kakšen 

negativen vpliv je imela zadnja finančna kriza na vlagatelje, donose skladov, dobičke 

druţb in kako so se s tem soočile druţbe za upravljanje. V nalogi smo opredelili 

osnovne statistične pojme. Z uporabo analize časovnih vrst smo preučili dogajanje v 

preteklosti z izračuni različnih koeficientov relativnih števil ter napovedali razvoj 

dogodkov v prihodnosti z uporabo linearnega trenda. Z uporabo frekvenčne 

porazdelitve pa smo prikazali histogram in poligon kumulativnih frekvenc ter izračunali 

in pojasnili Ginijev koeficient.  

 

Ključne besede: analiza časovnih vrst, delnice, donos, druţba za upravljanje, naloţbena 

politika, obveznice, sredstva v upravljanju, statistična analiza, vzajemni sklad 

SUMMARY 

The diploma thesis researches Slovenian mutual funds, with an emphasis on statistical 

analysis. The analysis and calculations have shown what a negative impact the last 

financial crisis had on investors, fund returns, the profits of asset management 

companies and how they cope with the crises. In this thesis we have identified the basic 

statistical concepts. By using time series analysis and calculation of different 

coefficients, we examined developments in the past and then predict future 

developments by using a linear trend. By using frequency distributions, we made a 

histogram and cumulative frequency polygon, and calculated as well as explained the 

Gini coefficient. 

 

Key words: time series analysis, bonds, yield, Asset Management Company, investment 

policy, shares, assets under management, statistical analysis, mutual found. 
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1 UVOD  

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

Vzajemni skladi prihajajo iz druţine investicijskih skladov, v kateri ločimo med 

odprtimi investicijskimi skladi oziroma vzajemnimi skladi ter zaprtimi investicijskimi 

skladi oziroma investicijskimi druţbami ali ID-i. V delu bomo opisali in analizirali le 

odprte investicijske sklade oziroma vzajemne sklade.  

Vzajemni skladi v Sloveniji niso nekaj novega, ne moremo pa reči, da so tako 

razviti in priljubljeni kot v drugih razvitih drţavah Evropske unije in ZDA. Veliko se je 

spremenilo ţe z vstopom Slovenije v Evropsko unijo in spremembo zakonodaje, ki je 

prijaznejša do vstopa tujih konkurentov na naš trg. K večji priljubljenosti varčevanja v 

vzajemnih skladih so bistveno pripomogli tudi donosi, ki so bili do gospodarske recesije 

in po njej neprimerljivo višji v primerjavi z donosi v bančnem varčevanju. 

V diplomskem delu bomo preučili in primerjali storitve posameznih izbranih 

vzajemnih skladov s sedeţem v Republiki Sloveniji s poudarkom na statistični analizi. Z 

delom ţelimo dobiti nova znanja in spoznanja s področja vzajemnih skladov. Analizirali 

smo dogajanja na področju vzajemnih skladov v zadnjih petih letih in tako predstaviti 

dogajanje na slovenskem finančnem trgu. Za nadaljnje raziskave se odpira veliko poti 

na podiplomskem študiju z moţnostmi dodatnih raziskav in svetovanj na tem področju. 

1.2 Namen, cilj in trditve 

1.2.1 Namen 

Namen diplomskega dela je spoznati in predstaviti vzajemne sklade v Sloveniji ter 

statistično analizirati njihovo delovanje. Poudarek bo na statistični analizi vzajemnih 

skladov, saj bomo predstavili čim več primerjav in vključili tudi lastne izračune. Prav 

tako bomo predstavili upravljanje vzajemnih skladov in merila uspešnosti njihovega 

upravljanja. 

1.2.2 Cilj 

Cilj diplomskega dela je analizirati različne vzajemne sklade v Sloveniji, in sicer 

sklade druţb KD Skladi, KBM Infond, NLB Skladi in Triglav druţba za upravljanje, ki 

skupaj obsegajo 52 vzajemnih skladov in spadajo med največje druţbe za upravljanje v 

Sloveniji. Pri tem bo poudarek na statistični analizi in uporabi različnih metod statistike. 

Analiza bo obsegala naloţbeno politiko, primerjavo provizij in strateško upravljanje, 

primerjavo donosnosti in trţnih deleţev. Cilj bo tudi analiza meril za ugotavljanje 

njihove uspešnosti. 
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1.2.3 Trditve 

Trditve, ki jih bomo v diplomskem delu skušali preveriti, so:  

 vzajemni skladi v Sloveniji postajajo vse bolj priljubljena oblika varčevanja in 

investiranja; 

 število vzajemnih skladov v Sloveniji še bo naprej raslo; 

 obseg sredstev v vzajemnih skladih v Sloveniji se povečuje; 

 skladi bodo v prihodnje še povečevali svojo prisotnost na tujih trgih. 

1.3 Predvidene metode raziskovanja 

V diplomskem delu bomo uporabili makroekonomsko in mikroekonomsko analizo. 

Z makroekonomsko bomo preučevali pomen vpliva vzajemnih skladov na celotno 

slovensko in svetovno gospodarstvo, z mikroekonomsko pa analizirali značilnosti 

vzajemnih skladov, njihove prednosti in slabosti ter vpliv na posameznike, to je na 

vlagatelje v vzajemne sklade.  

Pri raziskovanju bomo uporabili deskriptivni in analitični pristop. Deskriptivni 

pristop je obsegal: 

 metodo deskripcije: opis dejstev, procesov in pojavov; 

 komparativno metodo: postopek primerjanja dejstev, procesov in pojavov – 

ugotavljanje podobnosti in razlik ter oblikovanje različnih sklepov; 

 metodo kompilacije: spoznanja, stališča in sklepe tujih ter domačih avtorjev; 

 zgodovinsko metodo: kaj se je dogajalo na področju vzajemnih skladov v 

preteklosti. 

Pri analitičnem pristopu bomo uporabili induktivno sklepanje, s katerim smo iz 

zbranih podatkov dobivali ključne ugotovitve. Dobljene podatke bomo analizirali z 

metodo opisne statistike, uporabljana bo tudi metoda analize časovnih vrst za analizo 

trenda. Za tabelarični in grafični prikaz podatkov ter statistično analizo bomo 

uporabljali program Microsoft Excel. 

Pri delu bomo uporabili različne vire: 

 domačo in tujo strokovno literaturo, 

 domače in tuje elektronske vire, 

 članke v strokovnih revijah, 

 razgovore z zaposlenimi na tem področju. 
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1.4 Predpostavke in omejitve 

1.4.1 Predpostavke 

Glede na raziskavo, ki jo bomo opravili, predpostavljamo, da se bo število 

vzajemnih skladov še povečevalo, prav tako se bo povečevalo povpraševanje po njih. Z 

vstopom tujih vzajemnih skladov na slovenski finančni trg se povečuje konkurenca, kar 

vzajemne sklade sili k večji konkurenčnosti. Zato je pomembna naloţbena politika 

vzajemnih skladov, da nalagajo v donosne vrednostne papirje in pri tem izberejo 

primerno stopnjo tveganja. 

Predpostavljamo, da bo večina literature dostopna v Knjiţnici Ivana Potrča Ptuj in 

Univerzitetni knjiţnici Maribor. Literaturo smo pridobili od domačih in tujih avtorjev; 

na svetovnem spletu smo imeli dostop do člankov različnih znanstvenih revij; opravili 

pa smo tudi nekaj razgovorov z zaposlenimi po e-pošti v KD Skladi in z agentko iz 

Triglava, druţbe za upravljanje. 

1.4.2 Omejitve 

Omejitve se lahko pojavijo pri pridobivanju občutljivih informacij in drugih 

določenih podatkov, ki so mogoče del poslovne tajnosti posameznih skladov in druţb za 

upravljanje. Pri pisanju diplomskega delu se bomo omejili le na slovenske vzajemne 

sklade in druţbe za upravljanje. 

Zaradi skoraj izključno pridobljenih podatkov iz javno dostopne literature in virov 

smo bili omejeni s kakovostjo in količino pridobljenih podatkov. Uporabne informacije 

smo iskali tudi v znanstvenih člankih in podatke črpali s spletnih strani, ki so posebej 

namenjene skladom in druţbam za upravljanje. 
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2 VZAJEMNI SKLADI 

Vzajemni sklad je premoţenje, ki ga sestavljajo naloţbe v prenosljive vrednostne 

papirje. Po ZISDU-1-UPB1 vzajemni sklad ni pravna oseba in je skupek premoţenja, ki 

je bilo financirano z denarjem fizičnih in pravnih oseb ter je v lasti teh oseb (Mramor 

2000, 99). Vzajemni sklad upravlja druţba za upravljanje (DZU), ki je gospodarska 

druţba s sedeţem v Republiki Sloveniji in je pridobila dovoljenje Agencije za trg 

vrednostnih papirjev. Premoţenje vzajemnega sklada je ločeno od premoţenja DZU in 

gre za posebno pravno obliko, ki ni podjetje in ne more iti v stečaj, prav tako v primeru 

finančne krize DZU ta ne sme in ne more poseči po denarju sklada in vlagateljev (Lubej 

in Stanovnik 2009, 75). Premoţenje vzajemnega sklada je razdeljeno v enako velike 

enote premoţenja, ki jim rečemo točke oziroma investicijski kuponi (Lubej 2005, 43). 

Investicijski kupon je vrednostni papir, ki ga izda DZU in se glasi na eno ali več enot 

premoţenja vzajemnega sklada, ki je lahko prenosljiv in daje lastniku investicijskega 

kupona naslednje pravice (ZISDU-1-UPB1, 2005): 

 pravico od DZU zahtevati izplačilo vrednosti enot premoţenja vzajemnega 

sklada, na katere se glasi investicijski kupon; 

 pravico do izplačila sorazmernega dela likvidacijske mase v primeru likvidacije 

vzajemnega sklada; 

 pravico do izplačila sorazmernega dela čistega donosa od naloţb vzajemnega 

sklada, če pravila upravljanja vzajemnega sklada tako določajo. 

Vrednost enote premoţenja (VEP) vzajemnega sklada predstavlja vrednost točke 

vzajemnega sklada na točno določen dan in se redno objavlja v medijih. VEP 

izračunamo tako, da na izbrani dan od celotnih sredstev sklada odštejemo obveznosti in 

rezervacije, dobljeno razliko pa delimo s številom vseh enot v obtoku na isti dan. Čisto 

vrednost sredstev (ČVS) sklada pa izračunamo tako, da na določen dan od trţne 

vrednosti vseh vrednostnih papirjev in drugih naloţb sklada odštejemo obveznosti 

sklada na ta dan (Vzajemci.com 2009, Osnove).  

Vzajemni sklad lahko ustanovi samo DZU, ki mora za ustanovitev vzajemnega 

sklada v Sloveniji pridobiti ustrezno dovoljenje od Agencije za trg vrednostnih papirjev 

(ATVP). Potek ustanovitve vzajemnega sklada poteka po korakih, in sicer DZU najprej 

oblikuje in sprejme pravila za upravljanje novega vzajemnega sklada; nato druţba 

sklene pogodbo s skrbnikom za opravljanje skrbniških storitev; sledi pa pridobitev 

dovoljenja s strani ATVP za (Jerman 2008, 2): 

 upravljanje sklada; 

 vplačilo in izdajo investicijskih kuponov; 

 investiranje denarnih sredstev iz naslova vplačil v investicijske kupone; 

 oblikovanje portfelja sklada; 
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 izplačilo za odkupljene investicijske kupone.  

Konec septembra 2008 je Drţavni zbor RS sprejel Spremembo zakona o 

investicijskih skladih  in druţbah za upravljanje (ZISDU-1B). Najpomembnejša novost 

tega zakona je moţnost, da lahko DZU-ji preoblikujejo obstoječe vzajemne sklade v 

krovni sklad, pri tem pa morajo dobiti dovoljenje s strani ATVP.  

Krovni sklad je vzajemni sklad iz dveh ali več podskladov. Vsak podsklad ima 

svojo naloţbeno politiko in svoje, od drugih skladov ločeno premoţenje. Premoţenje je 

v lasti imetnikov investicijskih kuponov podsklada vloţeno v različne oblike finančnih 

naloţb in razdeljeno na enake dele – enote premoţenja, katerih vrednost je na zahtevo 

vlagatelja izplačljiva iz tega premoţenja. Pomembna prednost krovnih skladov je, da 

vlagatelj pri prehodu med podskladi istega krovnega sklada ni obdavčen in ni mu treba 

urejati nobenih dodatnih administrativnih postopkov, prav tako ni nobenih dodatnih 

stroškov (Skladi.com 2009, Osnove vzajemnih skladov).  

Tabela 2.1 Seznam druţb za upravljanje s krovnimi skladi in podskladi 

Št.  DZU Krovni sklad Podskladi 

1. ABANČNA DZU, d. o. o. Krovni sklad Abančna DZU 12 

2. ILIRIKA DZU, d. o. o. Ilirika krovni sklad 10 

3. INFOND, d. o. o. Krovni sklad INFOND 8 

4. KD SKLADI,  d. o. o. KD krovni sklad 17 

5. KREKOVA DRUŢBA, d. o. o. Krekov krovni sklad 5 

6. MPP DZU, d. d. Krovni sklad Publikum 12 

7. NFD, d. o. o. Krovni sklad NFD 8 

8. NLB SKLADI, d. o. o. Krovni sklad NLB Skladi 15 

9. PRIMORSKI SKLADI, d. d. Krovni sklad PSP 4 

10. PROBANKA UPRAVLJANJE, d. 

o. o. 

Krovni sklad Probanka 5 

11. TRIGLAV DZU, d.o.o. Krovni sklad Triglav  10 

Vir: ATVP 2010, Druţbe za upravljanje in investicijski skladi 

2.1 Nastanek in razvoj vzajemnih skladov v Sloveniji  

Nastanek in začetek poslovanja investicijskih skladov v Sloveniji sega v januar 

1992, ko so bili v okviru posameznih borznih hiš ustanovljeni prvi vzajemni skladi, ki 

so jih upravljale borznoposredniške druţbe ali oddelki investicijskega bančništva v 

bankah (Ţnidaršič Kranjc 1999, 41). Prvi vzajemni sklad v Sloveniji se je imenoval 

Galileo in je začel poslovati 1. januarja 1992. Sklad, katerega ustanoviteljica je bila 

borznoposredniška hiša PM&A, posluje še danes (Ţnidaršič Kranjc 1999, 109) in velja 

za enega največjih slovenskih investicijskih skladov, ki je imel konec leta 2009 v 
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upravljanju 150 milijonov evrov sredstev in pribliţno 30 tisoč vlagateljev. Pozneje ga je 

za nekaj časa upravljala Beta Invest, od 16. marca 1996 pa ga upravlja Kmečka druţba, 

ki se je pozneje preimenovala v KD Investments oziroma v KD sklade (KD Skladi 

2010, Zgodovina sklada KD Galileo). Konec leta 1992 je bil ustanovljen drugi vzajemni 

sklad LBM Piramida, nato so bili v letu 1993 ustanovljeni še trije vzajemni skladi, leto 

za tem pa kar osem. Tako je leta 1994 delovalo 13 vzajemnih skladov, ki so delovali 

brez zakonodajnega okvirja, ki bi urejal njihovo poslovanje in tako zaščitil vlagatelje 

(Ţnidaršič Kranjc 1999, 109) . 

V letu 1994 sta bila sprejeta dva zakona, ki sta postavila pravni okvir za delovanje 

druţb za upravljanje in vzajemnih skladov. 13. marca 1994 je začel veljati Zakon o trgu 

vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94), na isti datum je bila ustanovljena tudi 

Agencija za trg vrednostnih papirjev, ki ima nalogo nadzora nad ustanavljanjem 

vzajemnih skladov in delovanjem druţb za upravljanje. Istega datuma je začel veljati 

Zakon o investicijskih skladih in druţbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94), ki 

določa pogoje za ustanovitev investicijskih skladov in druţb za upravljanje ter načine 

njihovega delovanja. V skladu s tem zakonu so morali vsi vzajemni skladi po 1. januarju 

1995 preiti v upravljanje druţb za upravljanje. S to zahtevo in preostalimi pogoji ter 

obvezami, ki jih je prinesel Zakon o investicijskih skladih in druţbah za upravljanje, so 

mnoge borzne hiše opustile idejo o upravljanju vzajemnih skladov, ker z vidika 

ekonomskega interesa borzne hiše realizirajo več prihodkov s klasičnim svetovanjem, 

predvsem pa z individualnim upravljanjem s portfelji. Pri tem se namreč (Ţnidaršič 

Kranjc 1999, 109–110): 

 izognejo določbam Zakona o investicijskih skladih in druţbah za upravljanje v 

zvezi s strukturo naloţb; 

 temeljno odločitev o tveganosti portfelja oziroma o naloţbeni politiki prenesejo 

na stranko; 

 zasluţijo več kot z vstopno provizijo, saj znotraj obračanja portfelja 

zaračunavajo še borznoposredniško provizijo, ki znaša običajno najmanj 0,5 % 

ali več; 

 realizirajo prihodke iz naslova delitve dobička v določenem deleţu, pri čemer 

seveda ne jamčijo za njegov dejanski nastanek; 

 izognejo se obvezi po dnevnem vrednotenju in obveščanju o vrednosti portfelja. 

Prva afera je slovenski finančni trg doletela dokaj zgodaj. V letu 1996 sta zakonca 

Sadar poskrbela za odmevno afero Dadas. Bila sta med prvimi v Sloveniji, ki sta se 

začela ukvarjati z vzajemnimi skladi. V aferi Dadas je prišlo do trţne manipulacije 

vrednostnih papirjev, pri čemer so v prvem trimesečju leta 1996 tečaji določenih 

borznih delnic strmo naraščali, predvsem zaradi povečanega povpraševanja po delnicah 

s strani vzajemnih skladov Proficie Dadas. V obdobju od decembra 1995 do konca 
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februarja 1996 so neto pritoki sredstev v vzajemne sklade Proficie Dadas znašali 1.418 

mio SIT, medtem ko so v istem obdobju neto pritoki v vse vzajemne sklade znašali 

1.430 mio SIT, kar pomeni, da so v omejenem obdobju beleţili neto pritoke sredstev 

praktično samo vzajemni skladi Proficie Dadas. Tako so od sredine januarja do sredine 

marca tečaji delnic, ki so predstavljali 40 odstotkov naloţb vzajemnih skladov Proficie 

Dadas, pomembno porasli. Agencija za trg vrednostnih papirjev je ugotovila, da so na 

porast tečajev delnic Dadas, Finmedia in Primofin pomembno vplivale transakcije med 

pravnimi osebami, ki so povezane s Poslovnim sistemom Dadas in vzajemnimi skladi, 

ki jih upravlja Proficia Dadas. Agencija je ukrepala in zaradi udeleţbe pri manipulaciji 

cene
1
 vrednostnega papirja druţbi Dadas BPH, d. d., odvzela dovoljenje za opravljanje 

poslov z vrednostnimi papirji (Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 1996 

1997, 13–14). Afera Dadas je prvi in za zdaj edini primer velikih izgub, ki so jih utrpeli 

vlagatelji v vzajemne sklade na slovenski borzi, in se ocenjujejo na pribliţno 6 milijard 

nekdanjih tolarjev. Afera je za nekaj let močno zamajala zaupanje slovenskih 

vlagateljev v kapitalski trg, ki se je povrnilo šele konec 90. let (Ţnidaršič Kranjc 1999, 

95–96). 

Konec leta 2003 sta delovala dva vzajemna sklada in 18 posebnih vzajemnih 

skladov, ki še niso v celoti uskladili poslovanja z ZISDU-1, upravljajo pa jih je 11 druţb 

za upravljanje. Čista vrednost sredstev vseh vzajemnih skladov je znašala 92,8 milijarde 

tolarjev (Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 2003 2004, 34). V letu 

2008 je delovalo 14 druţb za upravljanje, ki so upravljale 127 vzajemnih skladov, od 

tega 17 na novo ustanovljenih v letu 2008. Čista vrednost sredstev vseh vzajemnih 

skladov v upravljanju je znašala konec leta 1.505,3 milijona evrov. 

Čista vrednost sredstev, slika 2.1, v slovenskih vzajemnih skladih je med letoma 

2003 in 2007 strmo naraščala in se povečala s 387,2 mio EUR v letu 2003 na 2.908,2 v 

letu 2007 oziroma za 2.521 mio EUR, kar pomeni, da je stopnja rasti med letoma 2003 

in 2007 znašala visokih 769 odstotkov. Zaradi finančne in gospodarske krize, ki je 

prizadela svetovno gospodarstvo, je bila čista vrednost sredstev konec leta 2008 1.505,3 

mio EUR ali za 48 odstotkov manj kot leta 2007. Razlog za to gre iskati v padcu cen 

vrednostnih papirjev na kapitalskih trgih, gibanju deviznih tečajev in neto odlivov iz 

vzajemnih skladov (Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 

2008 2009, 25). 

                                                 
1
 Manipulacija cene je sklepanje borznih poslov z neposrednim namenom vplivanja na 

trţno ceno, torej z neposrednim namenom omejitve delovanja zakonitosti konkurenčnega trga 

na oblikovanje cene. Gre za posle, pri katerih se stranki neposredno dogovorita za ceno in pri 

tem ceno namenoma oblikujeta višje ali niţje od cene, ki bi se oblikovala na organiziranem trgu 

(Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev v letu 1996 1997, 14). 
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Slika 2.1 Čista vrednost sredstev vzajemnih skladov od konca leta 2003 do 2008 

(v mio EUR) 

 

Opomba: Podatki do 31. 12. 2006 so preračunani po tečaju izmenjave 1EUR = 239,640 

SIT. 

Vir: Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2008 2009, 25. 

Slika 2.2 Strukturni krog čiste vrednosti sredstev vzajemnih skladov od leta 2003 

do 2008 (v mio EUR) 

 

387,2

867,2

1.376,60

1.920,80

2.908,20

1.505,30

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2003 2004 2005 2006 2007 2008

(380 , 1020]

(1020 , 1660]

(1660 , 2300]

(2300 , 2940]



Vzajemni skladi 

10 

 Slika 2.2 prikazuje strukturni krog, ki se uporablja za prikaz strukturnih stopinj in 

izhaja iz frekvenčne porazdelitve čiste vrednosti sredstev vzajemnih skladov od leta 

2003 do leta 2008 pod oznako αk (priloga 1, druga teabela). V strukturnem krogu so 

strukturne vrednosti prikazane s krogovnimi izseki. V našem primeru so v legendi 

prikazani razredi in vsakemu pripada določena vrednost stopinj, ki jih izračunamo tako, 

da število enot v posameznem razredu delimo s številom enot vseh razredov in to 

pomnoţimo s 360 stopinjami (Pfajfar in Arh 1998, 37). 

Iz frekvenčne porazdelitve smo izračunali Ginijev koeficient (priloga 1, druga 

tabela), ki se uporablja za merjenje stopnje ali moči koncentracije pojavov ter je izraţen 

v odstotkih. Dobili smo rezultat, da je vrednost koeficienta 0,26, to pomeni, da gre za 

majhno koncentracijo pojavov oziroma za enakomernejšo porazdelitev vrednosti enot 

(Pfajfar in Arh 1998, 249). 

Prav tako smo opredelili temeljne pojme statistične analize (priloga 1). Statistična 

mnoţica je skupnost enot, ki se preučuje s statističnimi metodami. V našem primeru so 

to vzajemni skladi. Populacijo sestavljajo statistične enote, enota pa je v našem primeru 

posamezen vzajemni sklad. Čista vrednost sredstev predstavlja spremenljivko in je 

lastnost enote, ki jo opazujemo s statističnimi opazovanji. Opredelili smo še dva 

statistična znaka, prvi je časovni in zajema obdobje od leta 2003 do leta 2008, drugi pa 

krajevni in pomeni kraj dogajanja, ki je v našem primeru Slovenija. 

Slika 2.3 Število vlagateljev v vzajemnih skladih po posameznih letih 31. 12. 

2003 do 31. 12. 2008 

 

Vir: Poročilo o stanju in razmerah na trgu instrumentov v letu 2008, 2009, 28 
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S slike 2.3 je razvidno, kako število vlagateljev iz leto v leto narašča, kar lahko 

pripišemo donosnim naloţbam na ljubljanski borzi in spremembi varčevalnih navad 

vlagateljev, ki prihranke selijo iz nizko donosnih bančnih vlog v donosnejše vzajemne 

sklade. To je bil trend, ki je veljal vse do konca leta 2007. V zadnjih mesecih leta 2008 

in v začetku leta 2009 smo bili priča o begu denarja iz vzajemnih skladov. Vzrok za to 

je bila globalno gospodarsko-finančna kriza. V letu 2008 pa vseeno opazimo 24-

odstotno rast vlagateljev glede na leto 2007, posledica tega pa je preoblikovanje treh 

investicijskih druţb v vzajemne sklade. 
 

2.2 Delitev vzajemnih skladov glede na obliko  

Ljudje imamo različne ţelje, kako in kje ţelimo varčevati ali investirati naše 

prihranke. Zato se oblikujejo različnih vzajemni skladi, ki se med seboj razlikujejo 

glede na naloţbeno politiko, cilje in namene, ki skušajo zadovoljiti interese 

investitorjev. Na izbiro so vzajemni skladi, ki vlagajo v posamezne skupine vrednostnih 

papirjev (delnice, obveznice, kratkoročni vrednostni papirji), posamezne skupine 

osnovnih vrednostnih papirjev (delnice hitro rastočih podjetij, malih podjetij, drţavne 

obveznice, delnice blue chip…) ter posamezne panoge in na posamezne trge kapitala 

(Lubej in Stanovnik 2009, 76).  

2.2.1 Delitev VS glede na vrsto vrednostnih papirjev 

V Sloveniji je najbolj razširjena delitev vzajemnih skladov glede na vrsto 

vrednostnih papirjev, ki jih ima posamezen vzajemni sklad.  

Lastniški ali delniški vzajemni skladi (equity founds) 

Njihova glavna lastnost je, da večino sredstev v upravljanju nalagajo v delnice. 

Posledično je za te sklade značilna tudi visoka stopnja tveganja. Deleţ delnic v portfelju 

se giblje nekje med 70 in 90 odstotki, odvisno od naloţbene politike vzajemnega sklada. 

Priporočen čas vlaganja v delniške vzajemne sklade je več kot 10 let, minimalno pa vsaj 

7 let (Lubej in Stanovnik 2009, 77). Delniške sklade lahko razdelimo v različne 

kategorije (Kleindienst 2001, 451–453; Jesenek, 2003, 79–81): 

 Skladi rasti: primerni so za vlagatelje, ki jih zanima predvsem kapitalska 

donosnost. Nalaga se v delnice hitro rastočih in večjih podjetij. Stopnja nihanja 

donosnosti skladov rasti je nadpovprečno visoka, zato so ti skladi primerni za 

vlagatelje, ki so pripravljeni veliko tvegati.  

 Skladi rasti in dohodka: gre za sklade, ki zagotavljajo ravnoteţje med 

dolgoročno rastjo kapitala in rednimi donosi. Investira se večinoma v delnice 

velikih in srednje velikih podjetij, ki izplačujejo visoke dividende. Gre 
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predvsem za dokaj zanesljive naloţbe in so primerni za vlagatelje z zmernim 

tveganjem.  

 Skladi agresivne rasti: ţe iz imena je razbrati, da gre za sklade, ki investirajo 

predvsem v hitro rastoča manjša in srednja velika podjetja, ki ne izplačujejo 

dividend. Za tovrstne naloţbe je značilno visoko tveganje in je primerno za 

vlagatelje, ki si lahko privoščijo izgubo celotnega vloţka. Cilj je doseči čim 

višjo dolgoročno kapitalsko donosnost. 

Dolžniški ali obvezniški vzajemni skladi (fixed income founds) 

Za te vzajemne sklade je značilno, da večino sredstev v upravljanju nalagajo v 

dolţniške vrednostne papirje oziroma obveznice. Ti skladi veljajo za manj tvegane, 

glede na sprejeto tveganje, donose in gibanje enote premoţenja. Izdajatelji obveznic so 

lahko drţave, banke in podjetja, ki zagotavljajo fiksen donos. Skladi, ki svoje 

premoţenje investirajo v obveznice drţave, praviloma veljajo za varnejšo obliko 

obvezniških skladov, saj je drţava znana kot verodostojen dolţnik. Pri skladih, ki 

investirajo v obveznice različnih podjetij pa se donosnost in varnost naloţbe razlikujeta 

glede na velikost, trţni deleţ in stabilnost podjetja. Minimalna doba vlaganja v 

obvezniške sklade znaša 3 leta. (Lubej in Stanovnik 2009, 78). Tipa obvezniških 

skladov sta (Kleindienst 2001, 454): 

 Skladi drţavnih obveznic: vlagajo premoţenje v drţavne obveznice, za katere je 

značilno, da so kakovostne, zato takšne naloţbe spadajo med najvarnejše. 

Donosi takšnih skladov so razmeroma nizki in se običajno gibljejo med pet in 

sedem odstotki na leto.  

 Skladi visokokakovostnih podjetniških obveznic: vlagajo v obveznice velikih in 

robustnih podjetij z visoko kreditno oceno. Po donosnosti presegajo drţave 

obveznice, vendar je nekoliko višje tudi tveganje, ker se vlagatelj poleg 

obrestnega tveganja izpostavlja tudi kreditnemu.  

Mešani vzajemni skladi (balanced founds) 

Značilnost mešanih skladov je, da svoje premoţenje razporedijo v lastniške 

(delnice) in dolţniške (obveznice) vrednostne papirje, pri tem pa tudi v denarne rezerve. 

So manj tvegani kot delniški vzajemni skladi in bolj kot obvezniški, zato se jih uvršča 

med zmerno tvegane naloţbe z zmernimi donosi. Ena od poglavitnih nalog upravljavca 

je, da določa razmerje delnic in obveznic v portfelju sklada. Če oceni, da bodo v 

prihodnosti ugodne razmere za rast tečajev delnic, lahko portfelj preusmeri v več delnic, 

in obratno, če oceni, da naslednje obdobje delnicam ne bo naklonjeno, naloţbe 

preusmeri v obveznice. Priporočena doba vlaganja v mešane vzajemne sklade je 

najmanj 5 let. V Sloveniji poznamo tri tipe mešanih vzajemnih skladov, ki jih ločimo po 
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razmerju delnic in obveznic, ki jih imajo lahko v portfelju (Lubej in Stanovnik 2009, 

78–79): 

 Uravnoteţeni mešani skladi: razmerje med delniškimi in obvezniškimi 

naloţbami je enako, torej 50 : 50. Zaradi odlično razpršenega tveganja in 

zmerno pričakovane donosnosti so takšni skladi dobra izbira za vlagatelja 

začetnika. 

 Običajni ali standardni mešani vzajemni skladi: naloţbe v njihovem portfelju 

načeloma ne presegajo več kot 65 odstotkov delnic ali obveznic. So 

najpogostejša oblika mešanih vzajemnih skladov v Sloveniji.  

 Vzajemni skladi prilagodljive naloţbene politike: imajo popolno svobodo glede 

investiranja in lahko v celoti naloţbe usmerijo v obveznice ali delnice, 

predvsem se ravnajo glede na trenutne razmere na kapitalskem trgu. V praksi 

se zelo redko zgodi, da bi imel takšen sklad v portfelju samo delnice ali 

obveznice.  

Skladi denarnega trga 

Vzajemni skladi denarnega trga svoje naloţbe usmerjajo predvsem v depozite, 

visokokakovostne kratkoročne vrednostne papirje, ki jih izdajo drţave ali najrobustnejša 

podjetja, pa tudi v preostale nizko tvegane in visoko likvidne naloţbe. Cilj teh skladov 

je ohranjanje premoţenja in so primerni za investiranje na kratek rok do enega leta ter 

predstavljajo resno konkurenco bančnim depozitom, ker ob konkurenčnem donosu 

zagotavljajo varnost in likvidnost (Lubej in Stanovnik 2009, 79). Primerni so predvsem 

za konservativne vlagatelje, ki jim praviloma ne obračunavajo vstopnih in izstopnih 

stroškov, upravljavska provizija pa je majhna. Povprečna dospelost naloţb je manjša od 

3 mesecev (Jesenek 2003, 81). 

2.2.2 Preostale delitve VS 

Glede na vrsto vrednostnih papirjev v Slovenji poznamo še geografsko in panoţno 

usmerjene sklade ter indeksne vzajemne sklade ter sklade skladov. 

Geografsko usmerjeni skladi 

Gre za sklade, ki vlagajo svoje premoţenje v posamezne drţave (Slovenija, Indija 

…), posamezne regije (Balkan, Baltik …) ali pa po vsem svetu (globalni vzajemni 

skladi). Za slednje je značilno, da investirajo v različna podjetja po vsem svetu. Ker se 

tečaji vrednostnih papirjev ne gibljejo zmeraj na vseh trgih po svetu v isti smeri, je to 

dobro zaradi zmanjšanja tveganja. Po drugi strani pa se tveganje povečuje zaradi 

različnih ekonomskih in političnih razmer v drugih deţelah, valutnih tveganj itd. 

(Jesenek 2003, 79–80).  
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Panožno usmerjeni skladi 

Panoţno usmerjeni skladi so specializirani skladi, katerih naloţbena politika je 

usmerjena v posamezno panogo, na primer: surovinski, finančni, telekomunikacijski, 

energijski skladi … Gre za razmeroma visoko tvegane sklade, zato je vanje 

priporočljivo vlagati samo del razpoloţljivih sredstev (Jesenek 2003, 81).  

Indeksni vzajemni skladi 

Osnovna filozofija njihovega delovanja je precej preprosta. Gre za sklade, ki svoje 

premoţenje oblikujejo v skoraj natančno takšni sestavi, kot jo ima določen borzni 

indeks. Prednosti takšnih skladov sta visoka stopnja razpršitve premoţenja in predvsem 

razmeroma nizki stroški upravljanja (Kleindienst 2001, 455–457). Donosi indeksnih 

vzajemnih skladov so sicer malo niţji kot donosi primerljivih borznih indeksov, ker si 

sklad obračuna in izplača upravljavsko provizijo. Zaradi potrebnega visokega kapitala, 

ki se giblje od milijona evrov, so takšni skladi namenjeni institucionalnim in 

premoţnejšim investitorjem (Jesenek 2003, 82–83).   

Skladi skladov 

Skladi skladov so vzajemni skladi, katera naloga je, da svoja sredstva vlagajo v 

enote premoţenja oziroma delnice drugih investicijskih skladov. V Sloveniji so 2. aprila 

2010 delovali trije slovenski skladi skladov.  

Slika 2.4 Deleţ posameznih oblik slovenskih vzajemnih skladov v Sloveniji na 

dan 2. aprila 2010 

 

Opomba: lasten izračun  

Vir: Vzajemci.com 2010 
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Iz grafa zgoraj je razvidno, da so na 2. aprila 2010 prevladovali delniški vzajemni 

skladi s 73-odstotnim deleţem, drugače povedano je na ta dan v Sloveniji delovalo 93 

slovenskih delniških vzajemnih skladov. Drugo mesto zasedajo mešani vzajemni skladi 

s 14-odstotnim deleţem oziroma 17 skladov. Preostalih 13 odstotkov pa so si razdelili 

obvezniški vzajemni skladi s 6-odstotnim deleţem oziroma 8 skladov, indeksni s 3-

odstotnim deleţem oziroma 4 skladi ter po 2 odstotka, ki pripadata skladom skladov s 3 

skladi in denarnemu vzajemnemu skladu z dvema skladoma.  

2.3 Zakonska ureditev in davčni vidik vzajemnih skladov v Sloveniji 

2.3.1 Zakonska ureditev vzajemnih skladov v Sloveniji 

Na področju zakonodaje vzajemnih skladov v Sloveniji je bilo v preteklosti veliko 

dejavnosti. Med letoma 1992 in 1994, ko je ţe delovalo 13 vzajemnih skladov, pa 

določene zakonodaje še ni bilo. V letu 1994 se je vse spremenilo, ko je bil sprejet Zakon 

o investicijskih skladih in druţbah za upravljanje (ZISDU), s katerim je bilo prvič 

urejeno področje upravljanja in delovanja vzajemnih skladov v Sloveniji. Zakon je v 

celoti uredil delovanje druţb za upravljanje in investicijskih skladov (Ţnidaršič Kranjc 

1999, 109).  

Druga pomembna sprememba na področju zakonodaje pri vzajemnih skladih se je 

zgodila 8 let pozneje, in sicer leta 2002, ko je bil sprejet nov Zakon o investicijskih 

skladih in druţbah za upravljanje (ZISDU-1), ki je začel veljati 3. januarja 2003 (Lubej 

2005, 39). Ta zakon je prinesel precej novosti na področju vzajemnih skladov, in sicer 

določa pogoje za ustanovitev investicijskih skladov in druţb za upravljanje, ureja način 

in nadzor njihovega poslovanja, določa pogoje prodaje investicijskih kuponov v 

Republiki Sloveniji ter vrste, pogoje in načine za storitve, ki jih druge osebe opravljajo 

za investicijske sklade.  

Vsi vzajemni skladi, ki še se niso prilagodili določbam zakona ZISDU-1 so morali 

nositi oznako posebni. Na vlagatelje to ni imelo nobenega učinka, pomemben je bil 

samo podatek, ali se je vzajemni sklad ţe uskladil z novim zakonom. Rok za 

prilagoditev vzajemnih skladov k novemu zakonu ZISDU-1 je bil 1. januar 2005.  

Pomembna sprememba se je zgodila tudi na področju naloţbenih politik in 

geografskih razporeditev naloţb, kjer je zakon odpravil omejitev, ki je dovoljevala 

slovenskim vzajemnim skladom v tujino investirati največ 10 odstotkov premoţenja. 

Tako lahko po novem zakonu vzajemni sklad investira tudi 100 odstotkov svojih naloţb 

na tuje trge, če ti trgi ustrezajo pravilom, določenim v zakonu in podzakonskih aktih.  

Povečala se je varnost vlagateljev, saj je nova zakonodaja zaostrila nadzor 

regulatorja nad DZU-ji, postavile so se dodatne zahteve glede informacijske podpore 

DZU-jev in izboljšala sta se preglednost in razumljivost produktov. Prospekti vzajemnih 

skladov so morali postati podrobnejši, prav tako se je uvedel izvleček prospekta. S tem 
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zakonom je bilo tudi določeno, da morajo imeti vsi vzajemni skladi skrbnika oziroma 

institucijo, ki zagotavlja dodatno varovanje interesov lastnik – skrbniške banke. Skrbnik 

opravlja dodaten nadzor nad pravilnostjo knjigovodstva skladov in ravnanja DZU-jev 

pri upravljanju premoţenja skladov (Kleindienst 2003). 

Sprememba je doletela tudi vstopne in izstopne stroške. 122. člen, peti odstavek 

ZISDU-1, po novem določa, da izstopni stroški pri izplačilu posameznega 

investicijskega kupona ne smejo presegati 3 odstotkov od zneska izplačila investicijskih 

kuponov ob njihovem izplačilu. Vstopne stroške po novem obračuna druţba za 

upravljanje v odstotku od zneska vplačila investicijskih kuponov ob njihovem vplačilu.  

Nadzor nad druţbami za upravljanje in vzajemnimi skladi izvaja Agencija za trg 

vrednostnih papirjev. Agencija izdaja dovoljenja druţbi za opravljanje dejavnosti 

upravljanja investicijskih skladov ter potrdila o izpolnjevanju predpisanih pogojev 

članom uprave druţbe za upravljanje. Ima vpogled v poslovne knjige druţb za 

upravljanje, ki morajo pošiljati redna in izredna poročila o svojem poslovanju in 

poslovanju skladov, ki jih upravljajo. Letne revizije poslovanja vzajemnih skladov in 

druţb za upravljanje morajo pripraviti neodvisne revizijske druţbe (Lubej 2005, 37). 

Prav tako lahko glede na zakonodajno podlago agencija odvzame licenco druţbi za 

upravljanje, ki bi kršila zakone. V primeru odvzema licence bi prenesla upravljanje 

vzajemnega sklada na drugo druţbo za upravljanje in tako poskrbela za nemoteno 

delovanje vzajemnega sklada (Gbd.si 2009, Več informacij o vzajemnih skladih). 

Če povzamemo, je ZISDU-1 z vsemi dodatnimi novelami povzročil pravo malo 

revolucijo na področju vzajemnih skladov, ki pomeni večjo varnost vlagateljev, boljšo 

proţnost DZU-jev in razširjeno paleto produktov. Zaradi vstopa v EU in spremembe 

zakonodaje sta se zaostrila konkurenca in povečalo število vzajemnih skladov ter DZU-

jev in tudi vlagateljev. Temna luč zakonodaje je, da slovenskim skladom ne omogoča 

konkurenčnih prednosti, saj ne vsebuje mehanizmov, s katerimi bi vsaj na nišnih 

področjih domačim ponudila prednost pred tujimi tekmeci (Kleindienst 2003). 

2.3.2 Davčni vidik vzajemnih skladov v Sloveniji 

S področja davčne zakonodaje so vzajemni skladi opredeljeni kot premoţenje, ki je 

v lasti fizičnih in pravnih oseb v skladu z njihovim sorazmernim deleţem v čisti 

vrednosti sredstev sklada. Vzajemni sklad niso fizična niti pravna oseba in v skladu s 

tem niso zavezanci za davke, ki urejajo področje obdavčitve pravnih oseb, ne za davke, 

ki urejajo področje obdavčitve fizičnih oseb. Področje davkov pri vzajemnih skladih 

ureja dohodninski zakon (ZDoh-1) iz leta 2005, ki je bil v začetku leta 2007 prenovljen 

(ZDoh-2). Z zakonom so bile uvedene pomembne spremembe na področju 

obdavčevanja dobičkov. Vsi dobički, torej kapitalski dobiček, dividende in obresti, 

imajo po novem svoje stopnje davka in so obdavčeni zunaj dohodnine. To pomeni, da je 
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dobiček, ki ga dobimo od investicij v vrednostne papirje oziroma vzajemne sklade, 

obdavčen tudi ob prodaji po več kot treh letih (Lubej in Stanovnik 2009, 84). 

Dohodki pravnih oseb, ki so imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada, so 

obdavčeni v skladu z Zakonom o davku in dohodkov pravnih oseb (UL RS, št. 117/06; 

ZDDPO-2). Upoštevati morajo tudi ZDavP-2. Stopnja davka na dobiček je znašala v 

letu 2008 22 odstotkov, v letu 2009 21, v naslednjih letih pa bo stopnja davka na 

dobiček 20 odstotkov. Vsi vlagatelji, pravne osebe – rezidenti so dolţni davčno priznani 

dobiček ugotavljati na podlagi prihodkov in odhodkov, ugotovljenih v skladu z zakoni 

in računovodskimi standardi, pri čemer so dolţni upoštevati posebnosti, kot jih določa 

ZDDPO2. 

Fizične osebe, ki so imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada, plačujejo 

davek v skladu z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/2006; ZDoh-2). Pri 

posredovanju podatkov morajo fizične osebe upoštevati tudi Zakon o davčnem postopku 

(Uradni list RS, št. 117/2006; ZDavP-2). 

Za dobiček, ki ga vzajemni sklad ustvari s pozitivno razliko med nabavno
2
 in 

prodajno vrednostjo kapitala (delnice ali enote vzajemnega sklada), se plača davek, 

medtem ko izguba (negativna razlika med prodajno in nakupno vrednostjo kapitala) 

zmanjšuje davčno osnovo in se lahko prenaša med obdobji (Lubej in Stanovnik 2009, 

84).  

Davčna osnova za določitev zneska davka se ugotovi kot razlika med vrednostjo 

investicijskega kupona ob odsvojitvi in vrednostjo investicijskega kupona ob pridobitvi 

(Triglav DZU 2006, Nova davčna zakonodaja po 1. 1. 2006). 

Kapitalski dobiček se obračuna po 20-odstotni davčni stopnji. Stopnja se zniţuje 

vsakih pet let imetništva vrednostnih papirjev oziroma enot premoţenja vzajemnega 

sklada in znaša po dopolnjenih (Lubej in Stanovnik 2009, 84): 

 5 letih imetništva: 15 %, 

 10 letih imetništva: 10 %, 

 15 letih imetništva: 5 %, 

 20 letih imetništva: 0 %. 

                                                 

2
 Nabavna vrednost je vrednost delnice oziroma enote vzajemnega sklada ob pridobitvi. 

Ugotovi se kot znesek vplačila, zmanjšan za stroške (provizije), ki so bili potrebni za pridobitev 

kapitala. Ti se priznavajo pavšalno v višini 1 % od nabavne vrednosti kapitala. Prodajna 

vrednost je vrednost delnice oziroma enote sklada ob odsvojitvi. Zmanjšana je za izstopne 

stroške (provizije), ki jih je davčni zavezanec plačal tistim organizacijam, ki so mu omogočile 

prodajo kapitala. Tudi te se priznavajo pavšalno v višini 1 % od prodaje vrednosti kapitala 

(Lubej in Stanovnik 2009, 84). 
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Davka ni treba plačati (Lubej in Stanovnik 2009, 84–85): 

 pri prvi prodaji delnic, pridobljenih v postopku lastninjenja; 

 pri prodaji po 20 letih imetništva; 

 pri obvezni zamenjavi delnic ID-a v točke vzajemnega sklada, kadar se 

preoblikuje; 

 pri dedovanju; 

 pri zamenjavi enih vrednostnih papirjev za druge istega izdajatelja, če se 

ohranijo lastniška razmerja in če ni bilo denarnega toka; 

 pri delitvi in zdruţitvi delnic, če ostaja skupna višina osnovnega kapitala enaka; 

 pri zamenjavi prednostnih delnic za redne; 

 kapitalski dobiček pri prodaji dolţniških papirjev; 

 prodaja deleţa v druţbi tveganega kapitala. 

V navedenih primerih, kjer morebitni dobiček ni obdavčen, se tudi morebitne 

izgube ne smejo šteti v davčno bilanco.  

Za dividende, ki jih lahko vzajemni skladi in druţbe za upravljanje izplačujejo kot 

deleţ dobička, ni nobenih olajšav; na prejete dividende se torej plača davek v višini 20 

odstotkov. V Sloveniji pa je to bolj izjema kot pravilo, ker še vedno večina skladov svoj 

dobiček reinvestira in tako povečuje vrednost enote sklada. Obresti, ki jih prinašajo 

dolţniški vrednostni papirji – obveznice in naloţbe v vzajemne sklade, so obdavčene 

kot obresti bančnih vlog. Obresti so od leta 2008 naprej obdavčene po 20-odstotni 

stopnji (Lubej in Stanovnik 2009, 86). 

2.4 Prednosti in slabosti vzajemnih skladov v Sloveniji 

Vzajemni skladi kot vedno bolj priljubljena oblika varčevanja predstavljajo 

alternativo klasičnemu načinu investiranja na trgu vrednostnih papirjev – nakupu delnic 

in obveznic, prav tako pa varčevanju na bankah. Tako vzajemni skladi nudijo 

vlagateljem v primerjavi z drugimi oblikami varčevanja veliko prednosti in tudi nekaj 

slabosti, vendar prednosti investiranja pogosto presegajo slabosti.  

2.4.1 Prednosti vzajemnih skladov  

Prednosti vlaganja v vzajemne sklade so naslednje (Beguš 2010; Kleindeinst, 2001, 

443–446; Lubej in Stanovnik, 2009, 86–87): 

Visoka razpršenost sredstev in manjše tveganje 

Ena od poglavitnih lastnosti vzajemnih skladov je visoka razpršitev sredstev, kar 

učinkovito zmanjšuje tveganje naloţbe. Zlasti manjšim zasebnim vlagateljem vzajemni 

skladi omogočajo, da premoţenje dobro razpršijo s precej niţjimi stroški, kot če se 
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odločijo za neposredno investiranje v vrednostne papirje. Vzajemni sklad v povprečju 

svoja sredstva razprši v od štirideset do petdeset naloţb. Če bi posamezni vlagatelj ţelel 

doseči tak obseg razpršitve, bi potreboval veliko znanja, časa in denarnih sredstev, 

poleg tega pa bi takšno investiranje povzročalo precejšnje stroške. 

Profesionalno upravljanje premoženja 

Vlagatelju v vzajemnih skladih ni treba spremljati in se odzivati na dogajanje na 

borzi, ker to zanj upravljajo številni visoko usposobljeni strokovnjaki in analitiki, ki 

raziskujejo trg, podjetja, panoge, zbirajo informacije ter iščejo dobre naloţbene 

moţnosti, s ciljem povečanja donosnosti sklada. Njihova provizija je odvisna od rasti 

točke VEP, kar je še dodatno zagotovilo, da bodo prihranki naloţeni varno in 

gospodarno. 

Visoka likvidnost 

Zaradi moţnosti hitre prodaje točk (ker sredstva v vzajemnih skladih niso vezana), 

lahko vlagatelj zelo hitro dobi gotovino. Pri tem vlagatelj ni omejen na to, kolikšen del 

investiranega denarja ţeli prodati, lahko proda celotna sredstva ali pa le določen del. 

Vlagatelj lahko tudi točke kadar koli proda nazaj vzajemnemu skladu po trenutni trţni 

ceni, zmanjšani za morebitne izstopne provizije.  

Preglednost 

Vrednost enot premoţenja ali točke vzajemnega sklada se dnevno izračunava in 

objavlja v časopisju, tečajnici na spletnem mestu vzajemci.com in na spletnih straneh 

posameznih DZU-jev. Tako lahko vlagatelj v vsakem trenutku preveri, koliko je vredno 

njegovo premoţenje. Vsakega 15. v mesecu DZU-ji objavijo tudi mesečno poročilo za 

posamezni vzajemni sklad, iz katerega je razvidna tudi naloţbena struktura sklada za 

minuli mesec.  

Dostopnost in prilagodljivost 

Varčevanje v vzajemnih skladih je namenjeno tako malim kot velikim vlagateljem. 

Varčevanje je dostopno pravnim in fizičnim osebam ter tudi mladoletnim osebam. V 

sklade se vlaga prostovoljno in ni nobenih zavezujočih pogodb, ki bi bile vezane na 

datume vplačila. Dinamika in višina vplačanih sredstev je stvar vsakega posameznega 

vlagatelja. Obstajata le dve omejitvi, in sicer najmanjše moţno vplačilo je prodajna 

vrednost 50 evrov ali ene točke, posameznik pa tudi ne sme imeti v lasti več kot 5 

odstotkov premoţenja.  
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Uvedba krovnih skladov in davčne ugodnosti 

Uvedba krovnega sklada je vlagateljem prinesla odlog plačila davka na ustvarjeni 

kapitalski dobiček pri prehodu med podskladi krovnega sklada. Obveznosti iz davka 

zato nastopijo šele, ko se izplačajo sredstva iz krovnega sklada. Odlog davčne 

obveznosti, ki ga omogoča varčevanje v krovnem skladu, tako predstavlja pomembno 

prednost varčevanja v vzajemnih skladih v primerjavi z varčevanjem v samostojnih 

vzajemnih skladih, kot tudi v primerjavi z neposrednimi nakupi drugih vrednostnih 

papirjev. 

2.4.2 Slabosti vzajemnih skladov 

Vlaganje v vzajemne sklade ima poleg številnih prednosti tudi nekaj 

pomanjkljivosti. Te slabosti so
 
(Beguš 2010; Kleindeinst, 2001, 447-449; Lubej in 

Stanovnik, 2009, 87–88): 

Stroški 

Vzajemni skladi zaračunavajo stroške, ki so opredeljeni v prospektu vzajemnega 

sklada. Poznamo dve vrsti stroškov, ki imajo različen vpliv glede na dobo varčevanja. 

Neposredni stroški, ki so opredeljeni kot vstopna in izstopna provizija, postajajo manj 

pomembni z daljšanjem dobe varčevanja. Posredni stroški, ki predstavljajo upravljavsko 

provizijo, provizijo za skrbniške storitve, in drugi stroški, ki se obračunavajo dnevno ter 

so ţe upoštevani v vsakodnevno objavljenih vrednostih enot premoţenja posameznih 

vzajemnih skladov, so na daljše obdobje pomembnejši. Poleg tega zmanjšujejo 

donosnost sklada tudi davki. 

Nesodelovanje pri izbiri naložb 

S tovrstno naloţbo investitor ne more vplivati na trgovanje sklada in na sestavo 

premoţenja, saj sklad sledi vnaprej postavljenim ciljem svoje naloţbene politike.  

Izbira primernega sklada ali skladov 

Vse večje število skladov povzroča vlagateljem veliko teţav pri izbiri pravega 

vzajemnega sklada ali skladov. Pri izbiri lahko zagreši ključno napako, zato se ta 

problem zmanjša, če vlagatelj za pomoč pri izbiri zaprosi primerno usposobljenega in 

izkušenega svetovalca. 

Donosi  

V nasprotju z bančnimi depoziti vzajemni skladi vlagateljem ne dajejo nobenega 

zagotovila, da bodo imele njihove naloţbe točno določen donos. Ta se oblikuje glede na 

gibanje na kapitalskih trgih, od zmoţnosti in strokovnosti upravljavca, od naloţb, ki 
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sestavljajo posameznikov portfelj, in od dobe varčevanja. Nihče ne more zagotoviti, 

kdaj bo vrednost naloţbe rasla ali padala.  
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3 ANALIZA DELOVANJA RAZLIČNIH VZAJEMNIH SKLADOV V 

SLOVENIJI 

Na slovenskem finančnem trgu je bilo konec leta 2007 registriranih 110 vzajemnih 

skladov in 14 druţb za upravljanje s skupno 321.628 vlagatelji in 2.924,3 milijona 

evrov sredstev v upravljanju. Nato je v letu 2008 sledil močan upad sredstev v 

upravljanju na 1.514,3 milijona evrov, kar je posledica svetovne finančne krize. Število 

vlagateljev se je kljub občutnemu zmanjšanju sredstev v upravljanju povečalo za 

pribliţno 75.844, in sicer na 397.472. Realno gledano se je število do konca leta 2008 

zmanjšalo, ampak je na povečanje števila vlagateljev vplivalo preoblikovanje treh 

investicijskih druţb (ID), v letu 2007 jih je bilo sedem, od takrat naprej pa štiri, v 

vzajemne sklade. Če izvzamemo povečanje vlagateljev zaradi preoblikovanja ID-jev v 

vzajemne sklade, se je po maju 2008 prvič povečalo število vlagateljev maja 2009, in 

sicer za 200. Posledica tega je bilo povečanje marketinške dejavnosti druţb za 

upravljanje in borznoposredniških hiš ter visoke rasti tečajev, ki smo jim bili priča v 

aprilu 2009. Leto 2009 je spremljala počasna, vendar konstanta rast sredstev v 

upravljanju v vzajemnih skladih razen junija, kjer je opazit rahel padec sredstev. Glede 

na konec leta 2008 so se sredstva v upravljanju do konca leta 2009 povečala za 348.671 

na 1.862 milijona evrov oziroma za 23 odstotkov. Več nihanja je v letu 2009 opaziti pri 

številu vlagateljev v vzajemnih skladih, ki se je lani zmanjšalo za 4.996 oseb in se 

konec leta ustavilo pri številki 392.476 (Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih 

instrumentov v letu 2008, 25–29; povzeto iz ATVP Bilten junij 2009–april 2010). 

Dogajanje na kapitalskih trgih je najbolj prizadelo delniške vzajemne sklade, 

nekoliko manj mešane, najmanj pa obvezniške in denarne vzajemne sklade. Če si 

ogledamo tečajnico (6. april 2010), za zadnja 3 leta ni najbolj spodbudna, večina 

skladov (predvsem delniških) se giblje v rdečem polju z negativno donosnostjo. 

Predvsem so bili na boljšem obvezniški vzajemni skladi, med katerimi so le redki imeli 

negativen donos, največ vrednosti pa so pridobili skladi, ki nalagajo denar v vrednostne 

papirje predelovalcev surovin in ţlahtnih kovin. Sprememba VEP posameznih skladov 

se v zadnjih 3 letih giblje med minus 47 in plus 18 odstotki. Veliko boljše je bilo lani, 

kjer je večina skladov, tudi delniških, dosegala pozitivno rast, ki se gibala nekje med 

petimi in 75 odstotki, v letu 2010 pa nekje med dvema in 15 odstotki. V letu 2009 so 

bili najdonosnejši vzajemni skladi, ki vlagajo v delnice podjetij razvijajočih se trgov, 

prav tako se je najbolj povečalo premoţenje delniških vzajemnih skladov, in sicer za 

247 milijonov evrov. V letu 2009 mešani in obvezniški vzajemni skladi niso dosegli 

negativne donosnosti. Najdonosnejši so se povzpeli do 29 odstotkov, najmanj donosni 

pa do dobrih 6 odstotkov. Najdonosnejši slovenski denarni vzajemni sklad KD MM je 

imel v letu 2009 2,25-odstotni donos, najniţji donos med delniškimi vzajemnimi skladi 

pa je dosegel MP-Balkan.si, in sicer minus 7,26 odstotka. Z veliko višjimi donosi smo 
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se v letu 2009 v Sloveniji srečevali pri delniških vzajemnih skladih, ki so bili lani 

najvišji v več kot desetih letih, v povprečju pa so pridobili skoraj 39 odstotkov, medtem 

ko je bil povprečen donos uravnoteţenih skladov za dobrih 20 odstotnih točk niţji. Zelo 

dobro je šlo lani tudi obvezniškim vzajemnim skladom, predvsem tistim, ki imajo v 

svojih portfeljih večji del tveganih obveznic, in sicer so v povprečju pridobili slabih 15 

odstotkov vrednosti, pri čemer je polovica dosegla donos med štirimi in desetimi 

odstotki (povzeto iz ATVP Bilten junij 2009–april 2010). 

V tabeli (priloga 2) so predstavljeni podatki o številu vlagateljev v vzajemne sklade 

v Sloveniji za obdobje od januarja do decembra 2009. Če si ogledamo stopnjo rasti po 

posameznih mesecih, ki kaţe neposredno odstotno spremembo med dvema zaporednima 

vrednostnma, vidimo, da se skozi leto pojavljajo manjša nihanja. Najvišjo pozitivno 

stopnjo rasti beleţimo v juniju, ko je bila 0,13 odstotna. Prav tako je junij tretji po 

količini vlagateljev v vzajemne sklade v letu 2009, kar je razvidno s slike 3.1, na kateri 

je prikazan graf, ki ga imenujemo Razsevni diagram in prikazuje povprečno 

spreminjanje število vlagateljev po posameznih mescih. Povprečno gledano je stopnja 

rasti vlagateljev v vzajemne sklade za leto 2009 negativna, in sicer 0,09 odstotka.  

Slika 3.1 Razsevni diagram glede na število vlagateljev v vzajemne sklade od 

januarja 2009 do decembra 2009 

 

Vir: ATVP Bilten junij 2009–april 2010 

Enačba za linearni trend pri številu vlagateljev v slovenske vzajemne sklade je 

naslednja: 

Y=395.059,29 - 245,79X 

391000

391500

392000

392500

393000

393500

394000

394500

395000

395500

feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec



Analiza delovanja VS v Sloveniji 

 

25 

Vrednost 395.059,29 je konstanta linearnega trenda in predstavlja povprečno 

vrednost pojava na časovno enoto v preučevanem obdobju. Vrednost -245,79 je smerni 

koeficient linearnega trenda in predstavlja spremembo trenda preučevanega pojava na 

časovno vrsto. Ker je v našem primeru ta vrednost negativna, odraţa to tendenco 

upadanja. Trend se uporablja predvsem, da bi napovedali, kakšna bo vrednost znaka v 

prihodnjih obdobjih. V januarju 2010 je bilo dejansko število vlagateljev 392.494, iz 

enačbe linearnega trenda pa dobimo podatek, da bo januarja 2010 število vlagateljev v 

vzajemnih skladih 391.864. V tem primeru smo trend ekstrapolirali v prihodnost (januar 

2010), kjer gre za ex-ante-ex-post ekstrapolacijo, saj je dejansko število vlagateljev v 

zajemne sklade za januar 2010 ţe znano (Bajt in Štiblar 2002, 144). Ocenjeno število 

lahko primerjamo z dejanskim in ugotovimo napako napovedi, ki v našem primeru 

znaša 630 vlagateljev. 

3.1 Družbe za upravljanje 

Druţba za upravljanje je gospodarska druţba s sedeţem v Republiki Sloveniji, ki je 

pridobila dovoljenje Agencije za opravljanje storitev in upravljanja investicijskih 

skladov. DZU je pravna oseba in je lahko po ZISDU-1 organizirana kot delniška druţba 

(d. d.) ali kot druţba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.). Najniţji znesek osnovnega 

kapitala druţbe za upravljanje je 200 tisoč evrov in ga sestavljajo naslednje postavke: 

vplačani osnovni kapital in vplačani preseţek kapitala, rezerve, rezervacije, preneseni 

čisti dobiček minulih let, čisti dobiček tekočega poslovnega leta, znesek osnovnega 

kapitala in kapitalskih rezerv, vplačanih na podlagi prednostnih zbranih delnic s fiksnim 

donosom, in podrejeni dolţniški instrumenti. 

Za analizo in primerjave v diplomskem delu smo izbrali štiri druţbe za upravljanje, 

ki imajo sedeţ v Sloveniji.  

3.1.1 DZU KD Skladi 

Druţba za upravljanje KD Skladi je organizirana kot druţba z omejeno 

odgovornostjo (d. o. o.), ki je bila ustanovljena 24. februarja 1994 kot Kmečka druţba, 

d. d., za nedoločen čas. Kronološko gledano se je druţba prvič preimenovala 5. oktobra 

2001 v KD Investments, d. d., naslednjo in zadnjo spremembo pa je druţba doţivela 22. 

januarja 2008. Od takrat je njeno polno ime je KD Skladi, druţba za upravljanje, d. o. 

o., skrajšano KD skladi, d. o. o. Druţba je v 100-odstotni lasti KD Group, d. d., sedeţ 

druţbe je v Ljubljani, osnovni kapital pa znaša 1.767.688,00 evrov. S spremembo 

zakonodaje so se vzajemni skladi v upravljanju druţbe s 1. januarjem 2009 

preoblikovali in zdruţili v KD Krovni sklad s sedemnajstimi podskladi (Letno poročilo 

KD Skladi 2009, 3–6). 
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Tabela 3.1 Ime in vrsta podskladov druţbe za upravljanje KD Skladi 

Podsklad Vrsta podsklada 

KD Balkan Delniški 

KD EM Infrastruktura in gradbeništvo Delniški 

KD Finance Delniški 

KD Indija – Kitajska Delniški 

KD Latinska Amerika Delniški 

KD Novi trgi Delniški 

KD Nova energija Delniški 

KD Rastko Delniški 

KD Severna Amerika Delniški 

KD Surovine in energija Delniški 

KD Tehnologija Delniški 

KD Vitalnost Delniški 

KD Vzhodna Evropa Delniški 

KD MM Denarni 

KD Galileo Mešani 

KD Bond Obvezniški 

KD Prvi izbor Sklad skladov 

Vir: Letno poročilo KD Skladi 2008, 5 

3.1.2 DZU KBM Infond 

KBM Infond, druţba za upravljanje, d. o. o., je bila ustanovljena 16. decembra 

1993 za nedoločen čas. Poslovni deleţ druţbe je razdeljen med pet druţabnikov, med 

katerimi izstopa z 72-odstotnim deleţem Nova KBM, d. d., Maribor. Skrajšan naziv 

druţbe je Infond, d. o. o., ki ima sedeţ v Mariboru, osnovni kapital druţbe pa znaša 

1.460.542,00 evrov. Druţba upravlja dva kotirajoča vzajemna sklada in Krovni sklad 

Infond, v okviru katerega deluje osem podskladov (Letno poročilo Infond KBM 2009, 

3–5). 
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Tabela 3.2 Ime in vrsta podskladov druţbe za upravljanje KBM Infond 

Vzajemni sklad Vrsta vzajemnega sklada 

Infond Dynamic Delniški 

Infond Global Mešani 

Podsklad Vrsta podsklada 

Infond Bric Delniški 

Infond Energy Delniški 

Infond €uropa Delniški 

Infond Delniški Delniški 

Infond Life Delniški 

Infond PanAmerika Delniški 

Infond Uravnoteţeni Mešani 

Infond Hrast Mešani 

Vir: Letno poročilo Infond KBM 2009, 15 

3.1.3 DZU NLB Skladi 

Druţba NLB Skladi, upravljanje premoţenja, d. o. o., je bila ustanovljena 18. 

decembra 2002 za nedoločen čas, poslovati pa je začela 1. januarja 2004 in je v 100-

odstotni lasti Nove Ljubljanske banke. Sedeţ druţbe je v Ljubljani, znesek osnovnega 

kapitala pa znaša 2.921.048,00 evrov. Druţba upravlja Krovni sklad NLB Skladi je bila 

oblikovana iz vzajemnih skladov 1. januarja 2009, v krovni sklad pa je trenutno 

vključenih 15 podskladov (Letno poročilo NLB Skladi 2009, 2–5). 
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Tabela 3.3 Ime in vrsta podskladov druţbe za upravljanje NLB Skladi 

Podsklad Vrsta podsklada 

NLB Skladi – Azija Delniški 

NLB Skladi – Dinamični Delniški 

NLB Skladi – Evropski Delniški 

NLB Skladi – Farmacija in zdravstvo Delniški 

NLB Skladi – Globalni Delniški 

NLB Skladi – Juţna, srednja in 

vzhodna Evropa 

Delniški 

NLB Skladi – Naravni viri Delniški 

NLB Skladi – Slovenski Delniški 

NLB Skladi – Svetovno razviti trgi Delniški 

NLB Skladi – Visoka tehnologija Delniški 

NLB Skladi – Visoko rastoča 

gospodarstva 

Delniški 

NLB Skladi – Zahodni Balkan Delniški 

NLB Skladi – Kombinirani globalni Mešani 

NLB Skladi – Nova Evropa Mešani 

NLB Skladi – Obvezniški EUR Obvezniški 

Vir: Letno poročilo NLB Skladi 2009, 5 

3.1.4 DZU Triglav 

Triglav, druţba za upravljanje, d. o. o., je bila ustanovljena 24. februarja 1994 za 

nedoločen čas. Sedeţ druţbe je v Ljubljani, osnovni kapital znaša 834.585,01 evra, 

večinski lastnik druţbe pa je Zavarovalnica Triglav. Danes Triglav, druţba za 

upravljanje, upravlja s Krovnim skladom Triglav vzajemni skladi, ki zdruţuje deset 

podskladov (Letno poročilo Triglav 2008, 5–6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analiza delovanja VS v Sloveniji 

 

29 

Tabela 3.4 Ime in vrsta podskladov druţbe za upravljanje Triglav DZU 

Podsklad Vrsta podsklada 

Triglav Azija Delniški 

Triglav Balkan Delniški 

Triglav Hitro Rastoča Podj. Delniški 

Triglav Rastoči trgi Delniški 

Triglav Steber 1 Delniški 

Triglav Svetovni Delniški 

Triglav Top Sektorji Delniški 

Triglav Evropa Mešani 

Triglav Renta Mešani 

Triglav Obvezniški Obvezniški 

Vir: Triglav DZU 2010 

3.2 Tržni deleži izbranih družb za upravljanje 

Na slovenskem finančnem trgu deluje trenutno 12 druţb za upravljanje, ki skupno 

upravljajo dobrih 1.946.670 tisoč evrov sredstev (ATVP Mesečni pregled gibanj na trgu 

finančnih instrumentov maj 2010, 4–5). Na sliki 3.2 so izpostavljene štiri izbrane druţbe 

za upravljanje, ki s svojo velikostjo in ponudbo igrajo eno ključnih vlog na slovenskem 

finančnem trgu. Prvo mesto zaseda Triglav, druţba za upravljanje, ki ima v upravljanju 

kar 450 milijonov sredstev in 23-odstotni trţni deleţ. Na drugem mestu se nahaja 

druţba KD Skladi z 20-odstotnim trţnim deleţem in dobrimi 375 milijoni evrov 

sredstev v upravljanju. Z dobro strategijo, ki ţe več let temelji na učinkovitem 

prodajnem sistemu, in široko ter zanimivo paleto produktov, ki jih ponuja druţba NLB 

Skladi, velja za eno najhitreje rastočih druţb v Sloveniji, ki trenutno zaseda tretje mesto 

z 18-odstotnim trţnim deleţem oziroma s 331 milijoni sredstev v upravljanju. Kot 

najmanjša izbrana druţba za upravljanje pa je z 8-odstotnim trţnim deleţem KBM 

Infond, ki ima v upravljanju dobrih 143 milijonov sredstev.    
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Slika 3.2 Trţni deleţi izbranih slovenskih druţb za upravljanje na dan 31. 3. 2010 

 

Opomba: Trţne deleţe druţb po čisti vrednosti sredstev smo dobili tako, da smo iz 

pridobljenih podatkov o velikosti skladov, ki so objavljeni na spletnih straneh druţb za 

upravljanje, na dan 31. marec 2010, in iz podatkov o celotni velikosti vseh slovenskih 

skladov, objavljenih na spletni strani ATVP v gradivu Mesečni pregled gibanj na trgu 

finančnih instrumentov za maj 2010, izračunali trţne deleţe. 
 

Analiza trţnih deleţev izbranih druţb za upravljanje od 20. 9. 2006 do 31. 3. 2010 

je pokazala, da je druţba Triglav v tem obdobju povečala svoj trţni deleţ za odstotno 

točko na 25-odstotni trţni deleţ in s tem prehitela druţbo KD Skladi, kateremu se je kot 

edinemu izmed izbranih druţb v zadnjih štirih letih trţni deleţ zmanjšal, in sicer za 

osem odstotnih točk. Druţba NLB Skladi je z uspešno strategijo povečala svoj trţni 

deleţ v zadnjih štirih letih za kar sedem odstotnih točk, kar je bilo dovolj za najhitrejšo 

trţno rast v zadnjih štirih letih na slovenskem finančnem trgu. Tudi druţba KBM Infond 

je v zadnjih letih zabeleţila rast, in sicer v višini enega odstotka (Baša 2007, 27). 

3.2.1 Tržni deleži izbranih vzajemnih skladov 

Na grafu so predstavljeni trţni deleţi največjih slovenskih podskladov iz izbranih 

DZU-jev glede na čisto vrednost sredstev. Podsklad Steber 1, ki ga upravlja Triglav, 

druţba za upravljanje, je trdno na prvem mestu z dobrimi 346 milijoni sredstev, kar 

zadostuje za 18-odstotni trţni deleţ. Sledi mu sklad Galileo iz KD-ja s pribliţno 152 

milijoni sredstev oz. z osemodstotnim trţnim deleţem, tretje mesto s petodstotnim 

trţnim deleţem oz. s 104 milijoni sredstev pa pripada podskladu Kombinirani globalni, 

ki ga upravlja NLB druţba za upravljanje. Pod Ostali so zbrana čista sredstva vseh 
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preostalih slovenskih vzajemnih skladov. Med 12 predstavljenimi podskladi v grafu je 

šest delniških, pet mešanih in en skladi-skladov. 

Slika 3.3 Trţni deleţi izbranih vzajemnih skladov na dan 31. 3. 2010 

 

Vir: Mesečna poročila izbranih vzajemnih skladov za april 2010; ATVP Mesečni pregled 

gibanj na trgu finančnih instrumentov za maj 2010 

3.3 Sredstva v upravljanju 

Slika 3.4 prikazuje sredstva v upravljanju v slovenskih vzajemnih skladih za 

obdobje zadnjih petih let. Kot je razvidno s slike, je bil prisoten trend rasti pri vse 

druţbah vse do konca leta 2007 – to je leto, ko so druţbe zabeleţile največjo rast 

sredstev v upravljanju. Nato sledi v letu 2008 oster upad sredstev, in sicer zaradi 

svetovne finančne krize, potem pa beleţimo zopet pozitiven trend rasti in povečevanje 

sredstev v upravljanju, pri čemer v zadnjem letu najbolj izstopa druţba za upravljanje 

NLB Skladi. 
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Slika 3.4 Sredstva v upravljanju izbranih slovenskih druţb za upravljanje v 

absolutnih številkah (v EUR) 

 

Vir: Letna poročila izbranih DZU-jev od 2005 do 2009 

3.4 Analiza naložbene strukture izbranih vzajemnih skladov 

Za analizo smo izbrali osem podskladov iz štirih različnih izbranih druţb za 

upravljanje. Teh osem smo razdelili v štiri poglavja po dva s čim podobnejšo strukturo 

naloţb. Tako smo opravili analizo in primerjavo med dvema mešanima podskladoma 

(Infond Hrast in Triglav Evropa), dvema obvezniškima (KD Bond in NLB Obvezniški), 

dvema, ki imata podobno geografsko usmerjenost (KD Balkan in Triglav Balkan), in 

dvema, ki sta usmerjena v podobno panogo (NLB Tehnologija in KD Tehnologija). Od 

31. marca 2009 do 31. marca 2010 je časovno obdobje, za katero smo analizirali izbrane 

podsklade, pri vsakem smo še grafično prikazali sestavo naloţb po vrednostni papirjih 

in sestavo naloţb po drţavah oz. po panogah. V prilogah (3–10) pa so predstavljene 

tabele s podatki, ki smo jih pridobili iz mesečnih poročil podskladov in izračuni 

standardnega odklona ter povprečne stopnje rasti za posamezen podsklad.  

3.4.1 Uravnoteženi podsklad Infond Hrast in mešani podsklad Triglav Evropa 

Uravnoteţeni podsklad Infond Hrast ima v strukturi sredstev med 25 in 75 

odstotkov lastniških vrednostnih papirjev. V prospektu podsklada je zapisano, da je 

naloţbeni cilj doseganje donosov iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in 

obresti, ob ustrezni razpršenosti naloţb ter naloţbe podsklada niso panoţno ali 

geografsko omejene. Naloţbena politika podsklada temelji na investiranju v naloţbe, ki 

so ocenjene kot trţno podcenjene (Prospek Krovnega sklada Infond 2010, 21).  
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Kot je razvidno s slike 3.5 (glej tudi priloga 3, druga tabela), ima podsklad Hrast 

največ sredstev naloţenih v prenosljive vrednostne papirje, kar znaša za obdobje 

zadnjega leta povprečno skupaj dobrih 87 odstotkov, in sicer 57 odstotkov v delnice in 

30 odstotkov v obveznice, preostalo pa je naloţeno v odprte investicijske sklade, bančne 

depozite in instrumente denarnega trga. Povprečna rast naloţb v delnice je bila v zadnjih 

12 mesecih 1,11 odstotka, v obveznice pa negativna v višini 2,13 odstotka. Razlog za 

zniţanje naloţb v obveznice in povečanje naloţb v delnice leţi v visoki rasti na 

delniških trgih in delni odprodaji obvezniških naloţb z namenom izkoriščanja ugodnih 

trţnih priloţnosti (Letno poročilo Infond KBM 2009, 142). 

Slika 3.5 Sestava naloţb uravnoteţenega podsklada Infond Hrast  po vrednostnih 

papirjih od marca 2009 do marca 2010 

 

Vir: Mesečna poročila podskladov Krovnega sklada Infond KBM od marca 2009 do marca 

2010 

Slika 3.6 prikazuje naloţbe podsklada glede na drţave. Povprečno gledano za 

zadnje leto sestavljajo naloţbe v Sloveniji nekaj več kot 54 odstotkov celotnega 

portfelja, nato pa je portfelj zelo razpršen med preostalimi drţavami, kjer v zadnjem letu 

nobena drţava ni presegla deset odstotkov. Največji upad naloţb v zadnjem letu 

beleţimo v Nemčiji, kjer so se v povprečju naloţbe v to drţavo zniţale za slabe 3 

odstotke, najbolj pa je bil podsklad aktiven v Rusiji, kjer je bila povprečna rast naloţb v 

to drţavo v zadnjem letu 5,72 odstotka. Če si oogledamo tabelo (priloga 3, prva tabela), 

vidimo, da ima najvišji standardni odklon Slovenija 4,18, kar pomeni, da ima odstotke 
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naloţb veliko bolj razpršene (zavzema večji obseg okoli aritmetične sredine) kot druge 

drţave. Sledi ji Nemčija s standardnim odklonom 1,89, preostale drţave pa so pod 

vrednostjo ena.  

Slika 3.6 Sestava naloţb mešanega podsklada Infond Hrast po drţavah od marca 

2009 do marca 2010 

 

Vir: Mesečna poročila podskladov Krovnega sklada Infond KBM od marca 2009 do marca 

2010 

Podsklad Triglav Evropa je mešani podsklad, katerega cilj je dosegati dolgoročno 

kapitalsko rast, predvsem na račun kapitalskih dobičkov, v manjši meri pa tudi dividend 

in obresti. Portfelj podsklada sestavljajo preteţno delnice, ki kotirajo na evropskih 

borzah vrednostnih papirjev in katerih izdajatelji spadajo po trţni kapitalizaciji med 

večja evropska podjetja. Prav tako podsklad uporablja strateško alokacijo sredstev z 

namenom zniţevanja tveganj, zato svoja sredstva nalaga tudi v obveznice, instrumente 

denarnega trga in druge naloţbe (Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi 

2009, 48). To je razvidno predvsem s Slike 3.7 (glej tudi priloga 4, druga tabela), kjer je 
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bil deleţ naloţb v delnice marca 2009 59-odstoten, marca 2010 pa slabih 64 odstotkov. 

Prav tako je povprečna rast naloţb v delnice v zadnjem letu 0,60 odstotka, v obveznice 

negativna v višini 1,81 odstotka, od marca 2009 pa do marca 2010 pa se je deleţ v 

obveznice zmanjšal za kar 7 odstotnih točk. Takšni rezultati so posledice svetovne 

finančne krize in upada tečajev delnic na borzah, kjer je v letu 2008 in še v začetku 

2009 podsklad zaradi krize in posledično zmanjšanje tveganja intenzivneje vlagal 

sredstva v obveznice in manj v delnice. V zadnjem letu se je zaupanje vlagateljev na 

borzah spet povrnilo, tečaji delnic pa so začeli rasti, čemur je tudi sledil podsklad in 

sredstva začel seliti iz obveznic v delnice in instrumente denarnega trga ter druge 

naloţbe.  

Slika 3.7 Sestava naloţb mešanega podsklada Triglav Evropa po vrednostnih 

papirjih od marca 2009 do marca 2010 

 

Vir: Mesečna poročila podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi od marca 

2009 do marca 2010 

Z vidika geografske razpršenosti portfelja je s Slike 3.8 razvidno, da večino 

sredstev podsklad investira na kapitalskih trgih drţav članic EEA (European Economic 

Area), ki zdruţuje vseh 27 drţav Evropske unije ter še Islandijo, Liechtenstein, 

Norveško in Švico. Povprečno gledano za zadnje leto (priloga 4, prva tabela) je imel 

podsklad največ sredstev naloţenih v Veliki Britaniji, in sicer v višini 17,34 odstotka, 

tesno sledi Nemčija s 17,19 odstotka. Največji upad naloţenih sredstev je opaziti v 

Nemčiji, kjer je povprečna stopnja rasti negativna v višini 4,85 odstotka, od marca 2009 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Delnice Obveznice Drugo



Analiza delovanja VS v Sloveniji 

36 

pa do marca 2010 pa so se naloţbe v to drţavo zmanjšale za kar 9,67 odstotne točke. 

Drţave, v katerih so se naloţbe podsklada v zadnjem letu povečale, so Italija, Švica, 

Avstrija in ZDA.  

Slika 3.8 Sestava naloţb mešanega podsklada Triglav Evropa po sektorjih od 

marca 2009 do marca 2010 

 

Vir: Mesečna poročila podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi od marca 

2009 do marca 2010 

Če primerjam oba (glej prilogo 3 in 4) mešana podsklada Infond Hrast in Triglav 

Evropa glede sestave naloţb po vrednostnih papirjih, vidimo, da je bil trend rasti naloţb 

v delnice v zadnjem letu pri obeh pozitiven, v obveznice pa negativen. Gre tudi za zelo 

podoben obseg naloţb, kjer je imel Infond Hrast marca 2010 v delnicah 62,57 odstotka 

naloţb, Triglav Evropa pa 63,85 odstotka. Ta je imel v obveznicah 32,70 odstotka 

naloţb, Infond Hrast pa 30,21 odstotka. Manj podobnosti je predvsem pri geografski 

razpršenosti portfelja, sicer imata oba podsklada večino sredstev naloţenih v drţavah 

članic EEA in Švici, vendar ima Infond Hrast skoraj polovico sredstev naloţenih samo v 
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Sloveniji, medtem ko ima podsklad Triglav Evropa veliko bolj enakovredno razpršeni 

portfelj naloţb po drţavah. Glede na razvrstitev oziroma lestvico tveganosti vzajemnih 

skladov se oba podsklada z razredom tveganja 6 uvrščata v srednje tveganje vzajemne 

sklade (Prospekt Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi 2010, 49; Prospekt Krovnega 

sklada Infond, 2010, 22). Glede na donosnost v zadnjem letu je boljše rezultate pridelal 

podsklad Triglav Evropa, ki je v zadnjem letu dosegel donosnost v višini 33,02 

odstotka, podsklad Infond Hrast pa 29,08 odstotka. Podatki glede donosnosti za zadnja 

tri leta so pri obeh podskladih negativni, in sicer pri Triglav Evropa v višini 11,31 

odstotka, pri Infond Hrast pa v višini 17,04 odstotka. 

3.4.2 Delniška podsklada KD Balkan in Triglav Balkan 

Naloţbeni cilj delniškega podsklada KD Balkan je kapitalska rast, doseţena z 

dobički iz naslova kapitalske rasti naloţb in s prejemki od dividend iz lastniških naloţb 

(Prospekt krovnega sklada KD Krovni sklad 2010, 47). Podsklad ima večino sredstev 

naloţenih v delnicah, nalaga pa še v druge lastniške vrednostne papirje ter v enote in 

delnice delniških investicijskih skladov. Deleţ naloţb v delnice (glej prilogo 5, druga 

tabela) se je od marca 2009 do marca tega leta povečal za 25,77 odstotne točke in 

trenutno znaša 95,21 odstotka, deleţ naloţb v depozite pa se je zmanjšal za 15,67 

odstotne točke oziroma je doţivel negativno povprečno stopnjo rasti v zadnjem letu v 

višini 13,49 odstotka. V prvih treh mesecih leta 2009 so bili tečaji delnic na ključnih 

borzah v jugovzhodni Evropi pod prodajnim pritiskom, nato pa se je v marcu podobno 

kot na drugih delniških trgih v širši regiji in po svetu nasploh zgodil preobrat. Pozitiven 

trend tečajev se je nadaljeval do oktobra, ko so zlasti tečaji na borzah drţav nekdanje 

Jugoslavije klub nadaljnji rasti na večini večjih trgov v razvoju in razvitih delniških 

trgih vstopili v fazo korekcije in izgubili precej donosa. Svetla izjema regije je bil 

romunski delniški trg, na katerem se je nadaljevala rast delniških tečajev tudi zadnje 

četrtletje lani. Kar se tiče slovenskega delniškega trga, je bil pri samem dnu donosnosti 

po pregledu rasti ključnih delniških indeksov v regiji. Vrednost indeks SBI20 se je lani 

okrepila za 10,4 odstotka. Upad je presegel upade v večini drţav v širši regiji, k čemur 

so še dodatno pripomogli procesi, povezani s postopkom insolventnosti holdinške 

druţbe Istrabenz, in teţave druţb, ki so nadzorovale skupino Pivovarno Laško. Za malo 

boljšo voljo investitorjev je poskrbela farmacevtska druţba Krka, njen tečaj pa se je lani 

okrepil za 33,2 odstotka (Letno poročilo KD Krovni sklad 2009, 18–19). 
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Slika 3.9 Sestava naloţb delniškega podsklada KD Balkan po vrednostnih 

papirjih od marca 2009 do marca 2010 

 

Vir: Mesečna poročila podskladov Krovnega sklada KD Skladi od marca 2009 do marca 

2010 

Delniški podsklad KD Balkan mora imeti najmanj 75 odstotkov sredstev podsklada 

naloţenih v finančne instrumente in depozite, ki se nanašajo na izdajatelje oziroma 

kreditne ustanove z območja Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, 

Srbije, Makedonije, Romunije, Bolgarije, Grčije in Turčije (Prospekt krovnega sklada 

KD Krovni sklad 47, 2010). Med največje naloţbe podsklada spada Slovenija, kjer po 

pregledu grafa (glej tudi priloga 5, prva tabela) opazimo večje nihanje glede obsega 

naloţb v to drţavo. V poletnih mesecih lani se je bistveno zmanjšal obseg naloţb v 

Sloveniji, nato pa se je ta deleţ začel zopet krepiti in se je marca 2010 ustavil pri slabih 

29 odstotkih. Bistvena sprememba geografske razporeditve naloţb v zadnjem letu je 

bilo povečanje izpostavljenost v Srbiji, kjer znaša povprečna stopnja rasti za zadnje leto 

kar 6,61 odstotka, deleţ naloţb pa se je povečal s 7,39 odstotka marca 2009 na 15,93 

odstotka marca tega leta.  
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Slika 3.10 Sestava naloţb delniškega podsklada KD Balkan po drţavah od marca 

2009 do marca 2010 

 

Vir: Mesečna poročila podskladov Krovnega sklada KD Skladi od marca 2009 do marca 

2010 

Podsklad Triglav Balkan je regionalni delniški podsklad. Cilj naloţbene politike 

podsklada je doseganje visokih donosov na osnovi kapitalskih dobičkov in dividend ter 

s tem zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti enote premoţenja (Letno poročilo krovni 

sklad Triglav vzajemni skladi 2009, 114). Kot je razvidno s Slike 3.11 (glej tudi prilogo 

6, druga tabela), ima podsklad Triglav Balkan večino sredstev naloţenih v delnicah. V 

zadnjih dvanajstih mesecih znaša to povprečno dobrih 84 odstotkov. Največji obseg 

naloţbe v delnice v zadnjem letu smo zabeleţili marca tega leta z 91,30 odstotka, 

najmanjši obseg naloţbe v delnice pa v maju leta 2009, in sicer 80,24 odstotka.  
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Slika 3.11 Sestava naloţb delniškega podsklada Triglav Balkan po vrednostnih 

papirjih od marca 2009 do marca 2010 

 

Vir: Mesečna poročila podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi od marca 

2009 do marca 2010 

Naloţbe delniškega podsklada Triglav Balkan so usmerjene preteţno v delnice 

podjetij, ki imajo sedeţ na enem od razvijajočih se trgov v jugovzhodni Evropi, in v 

delnice investicijskih skladov, ki imajo naloţbeno politiko usmerjeno na kapitalske trge 

balkanskih drţav: Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, 

Bolgarije, Romunije, Grčije in Turčije. Te naloţbe predstavljajo skupaj najmanj 75 

odstotkov sredstev podsklada, do 20 odstotkov sredstev pa lahko podsklad investira v 

delnice drugih izdajateljev (Prospekt krovnega sklada Triglav vzajemni skladi 2010, 

59). S slike 3.12 je razvidno, da je bil podsklad Balkan (glej tudi prilogo 6, prva tabela) 

v zadnjih dvanajstih mesecih glede na naloţbe najaktivnejši v Sloveniji, kar je 

povprečno dobrih 33 odstotkov vseh naloţb. Čeprav se obseg naloţb tega sklada v 

Sloveniji vztrajno manjša – aprila 2009 je bil odstotek naloţb v Sloveniji 38,56 

odstotka, marca tega leta pa še samo 26,40 odstotka –, je slovenski trg še vedno trdno na 

prvem mestu z naskokom dobrih 20 odstotkov. Sledi Hrvaška s slabimi 13 odstotki 

naloţb in Srbija z 12,5 odstotka. Gledano povprečno za zadnjo leto so še nad deset 

odstotki Turčija, Bosna in Hercegovina ter Grčija.  
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Slika 3.12 Sestava naloţb delniškega podsklada Triglav Balkan po drţavah od 

marca 2009 do marca 2010 

 

Vir: Mesečna poročila podskladov Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi od marca 

2009 do marca 2010 

Delniška podsklada KD Balkan in Triglav Balkan (prilogi 5 in 6) imata zelo 

podobno strukturo naloţb v finančne instrumente in tudi kar se tiče geografske 

razporeditve portfelja. Nekoliko več sredstev ima v delnice naloţen podsklad Triglav 

Balkan, vendar oba presegata 90 odstotkov naloţb v delnice. Z vidika sestave naloţb po 

drţavah ima KD Balkan bolj razpršen portfelj kot Triglav Balkan, pri obeh pa je na 

prvem mestu po obsegu naloţb Slovenija. Oba podsklada sta izpostavljena številnim 

tveganjem predvsem zaradi koncentracije naloţb v oţje opredeljeno geografsko 

območje. Podsklad KD Balkan se uvršča med zelo visoko tvegane investicijske sklade, 

ocena tveganosti v investicijske kupone znaša od 9 do 10 (Prospekt krovnega sklada KD 

Krovni sklad 49, 2010). Podsklad Triglav Balkan pa se z razredom tveganja 9 uvršča v 

visoko tvegane vzajemne sklade (Prospekt krovnega sklad Triglav vzajemni skladi 

2010, 60). Kar se tiče donosnosti obeh podskladov, se je v zadnjih treh letih slabše 
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odrezal delniški podsklad KD Balkan, ki je pridelal visoko negativno donosnost v višini 

63,77 odstotka, podsklad Triglav Balkan pa v višini 44,17 odstotka. Podatki za zadnje 

leto so ţe bolj spodbudni, in sicer je KD Balkan dosegel 41,59-odstotno donosnost, 

Triglav Balkan pa 42,64 odstotka.  

3.4.3 Obvezniška podsklada KD Bond in NLB Obvezniški 

Naloţbeni cilj podsklada KD Bond je kapitalska rast, doseţena z obrestmi iz 

dolţniških naloţb in z dobički iz naslova kapitalske rasti naloţb. Podsklad investira 

sredstva preteţno v dolţniške vrednostne papirje in instrumente denarnega trga, s 

katerimi se trguje na območju drţav članic Evropske unije in EFTE. V skladu z 

naloţbenimi cilji najmanj 70 odstotkov vrednosti sredstev podsklada predstavljajo 

naloţbe v dolţniške finančne instrumente (Letno poročilo KD Krovni sklad 2009, 10). S 

slike 3.13 je razvidno (glej tudi prilogo 7, druga tabela), da ima podsklad največ 

sredstev naloţenih v obveznicah. Sicer so naloţbe v obveznice v zadnjem letu kar precej 

nihale, vendar smo zabeleţili pozitivno povprečno rast v višini 0,46 odstotka, odstotek 

naloţb v delnice pa se je od marca 2009 do marca tega leta zvišal za 4,06 odstotne točke 

na 75,41 odstotka vseh naloţb portfelja. Poleg drţavnih in podjetniških obveznic 

zasedajo pomembno vlogo med naloţbami še depoziti v višini 16 odstotkov. Glede na 

leto 2008 se je struktura portfelja naloţb podsklada v letu 2009 nekoliko spremenila, saj 

so načrtno zniţevali delniške naloţbe, prav tako so odprodali vse delniške sklade in 

povečali naloţbe v obvezniške sklade (Letno poročilo KD Krovni sklad 2009, 12). 
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Slika 3.13 Sestava naloţb obvezniškega podsklada KD Bond po vrednostnih 

papirjih od marca 2009 do marca 2010 

 

Vir: Mesečna poročila podskladov Krovnega sklada KD Skladi od marca 2009 do marca 

2010 

Iz pregleda naloţb po drţavah, slika 3.14 (glej tudi prilogo 7, druga tabela) 

obvezniškega podsklada KD Bond, je razvidno, da ima podsklad več kot polovico 

sredstev naloţenih v slovenskih dolţniških papirjih, kjer je podsklad od marca 2009 do 

marca tega leta zniţal izpostavljenost do slovenskih dolţniških papirjev za 9,57 odstotne 

točke, na 53,18 odstotka. V tem času je bilo upravljanje portfelja naloţb podsklada 

usmerjeno v izboljšanje likvidnosti naloţb. Tako so bodisi odprodali oz. pustili, da 

zapadajo domače podjetniške obveznice manjših in posledično manj likvidnih izdaj ter 

jih nadomestili tako z domačimi kot tujimi večjimi izdajami (Letno poročilo KD Krovni 

sklad 2009, 11).  
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Slika 3.14 Sestava naloţb obvezniškega podsklada KD Bond po drţavah od marca 

2009 do marca 2010 

 

Vir: Mesečna poročila podskladov Krovnega sklada KD Skladi od marca 2009 do marca 

2010 

Obvezniški podsklad NLB Obvezniški mora imeti najmanj 90 odstotkov naloţb 

sredstev v trţnih dolţniških vrednostnih papirjih, preostalo pa v instrumentih denarnega 

trga in bančnih depozitih (Prospekt krovnega sklada NLB Skladi 2010, 60). S slike 3.15 

(glej tudi prilogo 8, druga tabela) je razvidno, da je povprečna vrednost naloţb 

podsklada v obveznice v zadnjem letu 92,78 odstotka, povprečna stopnja rasti pa je 

negativna v višini 0,11 odstotka, so se pa zato v zadnjem letu povečale naloţbe v 

denarna sredstva in terjatve v višini 1,25 odstotne točke. Rast vrednosti sredstev v 

upravljanju dosegajo predvsem z naloţbami, ki prinašajo obresti, v manjši meri pa na 

osnovi kapitalskih dobičkov.  
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Slika 3.15 Sestava naloţb obvezniškega podsklada NLB Obvezniški po 

vrednostnih papirjih od marca 2009 do marca 2010 

 

Vir: Mesečna poročila podskladov Krovnega sklada NLB Skladi od marca 2009 do marca 

2010 

Kot je razvidno s Slike 3.16 (glej tudi prilogo 8, prva tabela), je obvezniški 

podsklad NLB Obvezniški najbolj aktiven na območju evra in nalaga sredstva predvsem 

v obveznice visokokakovostnih izdajateljev (zlasti druţb, pa tudi drţav) višjih in visokih 

bonitet na območju evra (Mesečno poročilo NLB Skladi 2010, 34). Najvišjo povprečno 

stopnjo rasti naloţb podsklada beleţimo na Nizozemskem in znaša 2,16 odstotne točke 

v zadnjem letu. Nizozemska je tudi največji trg, kamor je usmerjen podsklad in je bil 

obseg naloţb podsklada v marcu 2010 v to drţavo slabih 31 odstotkov. Z dobrimi 23 

odstotki sledi Francija, kjer je podsklad prav tako povečal obseg naloţb, in sicer od 

marca 2009 do marca tega leta v višini 4,11 odstotne točke.  
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Slika 3.16 Sestava naloţb obvezniškega podsklada NLB Obvezniški po drţavah od 

marca 2009 do marca 2010 

 

Vir: Mesečna poročila podskladov Krovnega sklada NLB Skladi od marca 2009 do marca 

2010 

Ob pregledu obeh obvezniških podskladov, KD Bond in NLB Obvezniški (glej 

prilogi 7 in 8), opazimo kar velike razlike, tako v sestavi naloţb v finančne instrumente 

kot glede na sestavo naloţb po drţavah. Podsklad NLB Obvezniški ima veliko bolj 

razpršen portfelj, kar se tiče naloţb po drţavah, kjer nobena drţava ne presega 30 

odstotkov naloţb, pri KD Bond pa izstopa Slovenija v povprečju za zadnje letu v višini 

60 odstotkov. Ima pa KD Bond veliko bolj razpršene naloţbe v finančne instrumente 

kot podsklad NLB Obvezniški, kjer naloţbe v obveznice presegajo 90 odstotkov, pri 

KD Bond pa se gibajo v višini 75 odstotkov. Za podsklad NLB Obvezniški velja, da je 

usmerjen v malo bolj tveganje naloţbe kot KD Bond, in sicer se tveganje podsklada v 

kategoriji vseh podskladov ocenjuje kot niţje do srednje (ocena 4), v kategoriji 

obvezniških podskladov pa kot srednje do višje (ocena 6) (Prospekt krovnega sklada 

NLB Skladi, 2010, 61). Medtem ko se podsklad KD Bond uvršča med niţje tvegane 
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investicijske sklade, z oceno med 3 in 4 (Prospekt krovnega sklada KD Krovni sklad 

2010, 42). Bolj tvegan pristop podsklada NLB Obvezniški se je tudi bolje obrestoval 

vlagateljem v zadnjih letih. Donosnost sklada v zadnjih treh letih je bila 13,58-odstotna, 

v zadnjem letu pa 11,45-odstotna, medtem ko je KD Bond dosegel slabše rezultate, in 

sicer je v zadnjih treh letih dosegel 6-odstotno donosnost, v zadnjem letu pa 9,36 

odstotka. Razlog za nadpovprečno donosnost gre iskati predvsem v izhodišču leta 2009 

oziroma jeseni 2008, ko je bila bančno finančna kriza v polnem zamahu. Ta je z nizko 

likvidnostjo in vsesplošno nenaklonjenostjo do tveganja, še posebej do likvidnostnega, 

povzročila, da se je leto 2009 na obveznških trgih začelo z rekordno visokimi razlikami 

v zahtevani donosnosti obveznic različnih bonitetnih razredov (Letno poročilo Krovni 

sklad NLB Skladi 2009, 136). 

3.4.4 Delniška podsklada NLB Visoka tehnologija in KD Tehnologija 

NLB Visoka tehnologija je delniški podsklad, kjer mora deleţ naloţb v lastniške 

vrednostne papirje (delnice) znašati med 80 in 100 odstotki vrednosti sredstev 

podsklada, deleţ posamezne naloţbe v podskladu pa ne sme presegati pet odstotkov 

vrednosti sredstev podsklada, razen če gre za naloţbe v delnice odprtih investicijskih 

druţb in instrumente denarnega trga izdajateljev, ki imajo vsaj boniteto A (S&P), 

(Prospekt krovnega sklada NLB Skladi 2010, 69). Če si ogledamo Sliko 3.17 (glej tudi 

prilogo 9, druga tabela), vidimo, da ima podsklad naloţena sredstva v delnice in denarna 

sredstva. V zadnjem letu se je odstotek naloţb v delnice povečeval, in sicer je bila 

povprečna stopnja rasti za zadnje leto 0,29 odstotka; konec marca 2010 pa je znašal 

deleţ sredstev v delnicah dobrih 95 odstotkov. Deleţ sredstev v denarnih sredstvih se je 

manjšal, marca 2009 je bil ta deleţ 8,19 odstotka, marca 2010 pa še samo 4,97 odstotka.  
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Slika 3.17 Sestava naloţb delniškega podsklada NLB Visoka tehnologija po 

vrednostnih papirjih od marca 2009 do marca 2010 

 

Vir: Mesečna poročila podskladov Krovnega sklada NLB Skladi od marca 2009 do marca 

2010 

V podskladu NLB Visoka tehnologija so zbrane perspektivne visokotehnološke 

panoge, v katere je danes usmerjen največji del raziskav in razvoja v svetu in za katere 

se pričakuje, da bo dolgoročno uspešen tudi za delničarje (Mesečno poročilo NLB 

Skladi 2010, 43). Če si ogledamo Sliko 3.18 (glej tudi prilogo 9, prva tabela), vidimo 

panoge, v katere vlaga podsklad v zadnjem letu, in opazimo, da je nihanje naloţb v te 

panoge zalo majhno. Standardni odklon, ki nam pove, kakšen je povprečen odklon 

vrednosti enot od njihove aritmetične sredine, pri niti eni panogi ne dosega ene odstotne 

točke. Premoţenje podsklad nalaga predvsem v delnice srednje velikih in večjih druţb. 

Največ sredstev ima sklad naloţenih v panogi Računalniška strojna oprema (Rač. 

hardware), in sicer slabih 30 odstotkov. Sledi panoga Računalniška programska oprema 

in storitve (Rač. software in storitve) z dobrimi 26 odstotki. Najvišje povprečne stopnjo 

rasti naloţb v zadnjem letu je bila deleţna panoga Telekomunikacijske storitve v višini 

0,89 odstotka.  
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Slika 3.18 Sestava naloţb delniškega podsklada NLB Visoka tehnologija po 

panogah od marca 2009 do marca 2010 

 

Vir: Mesečna poročila podskladov Krovnega sklada NLB Skladi od marca 2009 do marca 

2010 

Delniški podsklad KD Tehnologija ima lahko najmanj 75 odstotkov sredstev 

naloţenih v delnice in delniške investicijske sklade, preostalo pa še v dolţniške 

vrednostne papirje, instrumente denarnega trga in bančne depozite (Prospekt krovnega 

sklada KD Krovni sklad 2010, 57). Če si oogledamo Sliko 3.19 (glej tudi prilogo 10, 

druga tabela) je bilo marca 2009 kar 82 odstotkov sredstev naloţenih v delnicah, marca 

2010 pa še samo 68 odstotkov. Odstotek naloţb v delniške investicijske sklade marca 

tega leta je 8,87, s čimer se podsklad bliţa minimalno dovoljenim 75 odstotkom. V 

prihodnosti lahko torej pričakujemo umiritev niţanja deleţa naloţb v delnice.  
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Slika 3.19 Sestava naloţb delniškega podsklada KD Tehnologija po vrednostnih 

papirjih od marca 2009 do marca 2010 

 

Vir: Mesečna poročila podskladov Krovnega sklada KD Skladi od marca 2009 do marca 

2010 

Naloţbena politika podsklada, slika 3.20 (glej tudi prilogo 10, prva tabela), je 

opredeljena kot politika doseganja donosnosti z nalaganjem preteţno v delnice, ki se 

nanašajo na izdajatelje iz sektorjev informacijske tehnologije, medicinske opreme in 

storitev (Zdravstvo), farmacije, biotehnologije in telekomunikacij (Mesečno poročilo 

KD Skladi 2010, 12). Povprečje naloţb v zadnjem letu je bilo najvišje v panogi 

Informacijska tehnologija, in sicer v višini 31,64 odstotka, vendar pa se je deleţ naloţb 

v tej panogi iz meseca v mesec niţal in povprečna stopnja rasti za zadnje leto znaša 

minus 2,84 odstotka. Tako je prav marca tega leta to panogo prehitela panoga 

Zdravstvo, ki je ob 0,40-odstotni povprečni rasti v zadnjem letu v marcu dosegla 

vrednost 27,25 odstotka vseh naloţb podsklada.  
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Slika 3.20 Sestava naloţb delniškega podsklada KD Tehnologija po panogah od 

marca 2009 do marca 2010 

 

Vir: Mesečna poročila podskladov Krovnega sklada KD Skladi od marca 2009 do marca 

2010 

Pri analiza podskladov NLB Visoka tehnologija in KD Tehnologija (glej prilogi 9 

in 10) opazimo nekaj podobnosti in nekaj raznolikosti. Kar se tiče naloţb v finančne 

instrumente, ima podsklad NLB Visoka tehnologija, gledano za marec 2010, za kar 

26,86 odstotne točke več naloţb v delnicah kot podsklad KD Tehnologija. Kar se tiče 

naloţb v panoge, sta si sklada precej podobna. Prav tako je cilj obeh skladov doseganje 

nadpovprečne donosnosti z dokaj visoko stopnjo globalne razpršitve naloţb ob sprejeti 

ravni tveganja, ki je za delniške podsklade nadpovprečna, in znaša pri obeh 9 (ocena 

tveganja). Pomembno dejstvo za podsklada je, da so tečaji tehnoloških delnic v času 

krize upadli podpovprečno, kar je bilo v precejšni meri posledica dejstva, da zaradi 

značilno niţje stopnje zadolţenosti tehnoloških podjetij niso v tolikšni meri občutila t. i. 

kreditnega krča (Letno poročilo Krovni sklad NLB Skladi 2009, 173). V tem času se je 

nekoliko bolje odrezal podsklad KD Tehnologija, ki je eden redkih podskladov, 
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katerega donosnost v zadnjih treh letih je pozitivna, v zadnjem letu pa je podsklad 

dosegel visoko 52-odstotno donosnost. Malo slabše rezultate ima podsklad NLB Visoka 

tehnologija, ki je v zadnjem letu dosegel donosnost v višini 36 odstotkov.  

3.5 Primerjava provizij in stroškov upravljanja 

Pri varčevanju v skladih je pomembno, da se vlagatelj zaveda enkratnih stroškov, ki 

nastanejo samo pri nakupu ali prodaji točk podsklada krovnega sklada ter rednih 

stroškov, ki nastajajo ves čas, ko ima investitor točke podsklada. Zato mora biti pozoren 

na stroške, provizije in davke, saj ti zmanjšujejo donos investicije.  

Med neposredne oziroma enkratne stroške uvrščamo vstopno in izstopno provizijo. 

Vstopna provizija je strošek, ki ga ima vlagatelj ob vsakokratnem vplačilu sredstev v 

podsklad. Vstopni stroški predstavljajo nadomestilo distributerju za prodajo 

investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada ter kritje vseh stroškov v zvezi s 

tem. Prav tako plačilo vstopnih stroškov predstavlja nadomestilo za naloţbeni nasvet s 

strani finančnega svetovalca posameznega podsklada. Pri plačilu v podsklad DZU 

najprej odšteje vstopno provizijo in šele nato preračuna ostanek v točke sklada. Kot je 

razvidno iz tabele 3.6, se vstopne provizije izbranih podskladov gibajo med 0 in 4 

odstotki. Višina vstopnih stroškov je odvisna od načina, na katerega se vlagatelj odloči 

varčevati v posameznem podskladu. Vlagatelji lahko načeloma izbirajo varčevanje na 

način posamičnih – enkratnih vplačil in varčevanje z varčevalnim načrtom. Če se 

vlagatelj odloči za posamično, enkratno vplačevanje vrednosti investicijskih kuponov, 

velja, da je višina vstopnih stroškov odvisna od zneska, ki ga vlagatelj vplača v 

posameznem dnevu v podsklad oziroma več podskladov krovnega sklada (Podrobnejše 

informacije o vplačilih in izplačilih v podsklade krovnega sklada NLB Skaldi 2009, 1–

3). Oglejmo si primer podsklada Infond Delniški, ki ga upravlja druţba za upravljanje 

KBM Infond, kjer se vstopni stroški obračunavajo od vplačane vrednosti investicijskih 

kuponov na naslednji način: 

Tabela 3.5 Tabela vstopnih stroškov podsklada Infond Delniški 

Višina vplačil v EUR Vstopni stroški v % 

do 4.150,00 EUR 3,00 

od vključno 4.150,00 EUR do 20.000,00 EUR 2,50 

od vključno 20.000,00 EUR do 40.000,00 EUR 2,00 

od vključno 40.000,00 EUR do 100.000,00 EUR 1,50 

od vključno 100.000,00 EUR do 200.000,00 EUR 1,00 

od vključno 200.000,00 EUR do 400.000,00 EUR 0,50 

od vključno 400.000,00 EUR  0,25 

Vir: Vzajemci.com 2010, Infond Delniški, delniški podsklad 
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Izstopna provizija se obračunava pri izplačilu oziroma pri prodaji investicijskih 

kuponov in se lahko razlikuje glede na obseg izplačanih sredstev. Iz tabele je razvidno, 

da razen druţbe za upravljanje NLB Skladi nobena druga druţba ne zaračunava 

izstopnih stroškov.  

Način obračunavanj stroškov prehoda med podskladi istega krovnega sklada se 

razlikuje od druţbe do druţbe. Druţba za upravljanje KBM Infond vstopnih in izstopnih 

stroškov ne obračunava, če vlagatelj prenese sredstva v podsklad iz drugega podsklada 

in je bil pred prehodom imetnik investicijskih kuponov podsklada najmanj tri mesece. 

Pri druţbi KD Skladi stroškov prehoda prav tako ne zaračunavajo, rezen če se sredstva 

prenašajo iz podsklada, pri katerem se vstopni stroški ne zaračunavajo, v tem primeru se 

plačajo v sorazmerni višini. Druţba NLB Skladi zaračunava polovične vstopne stroške 

in ne zaračunava izstopnih stroškov vlagateljem, ki izplačana sredstva iz enega 

podsklada neposredno vplačajo v drugi podsklad krovnega sklada NLB Skladi, za 

sredstva, ki se prenesejo. Ne glede na to trditev druţba vlagateljem, ki prvič v 

koledarskem letu izplačana sredstva iz katerega koli podsklada neposredno vplačajo v 

drugi podsklad, ne zaračunavajo vstopnih in izstopnih stroškov (Podrobnejše 

informacije o vplačilih in izplačilih v podsklade krovnega sklada NLB Skladi 2009, 2). 

V primeru prehoda med podskladi istega krovnega sklada druţba Triglav zaračunava 

izstopne stroške. Ti pri prehodu iz enega podsklada v drugega znašajo 0,50 odstotka od 

vrednosti prenesenih sredstev. Izjema je podsklad Triglav Obvezniški, kjer znaša 

izstopna provizija za tisti del sredstev, ki so bila prvotno vloţena v Triglav Obvezniški, 

2,00 odstotka od vrednosti prenesenih sredstev (Lestvice vstopnih in izstopnih stroškov 

imetnikov investicijskih kuponov podsklada Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi 

2010, 9).  

Redni stroški so tisti, ki nastajajo ves čas, ko ima investitor investicijske kupone 

podsklada. Mednje spadajo upravljavska provizija, skrbniška provizija in drugi stroški. 

Druţba, ki upravlja z vlagateljevim denarjem, si zaračunava strošek za storitev, ki ga 

strokovno imenujemo upravljavska provizija. Z drugimi besedami je upravljavska 

provizija zaračunan strošek, ki se ga plača upravljavcu za njegovo profesionalno 

upravljanje, v katerega štejemo nakupovanje in prodajanje različnih finančnih 

instrumentov ter konstantno izračunavanje stanja posameznikovega portfelja, ki je lahko 

v vsakem času na vpogled. Iz tabele 3.6 je razvidno, da se upravljavska provizija 

izbranih podskladov giblje med 0,50 in 2,50 odstotka, ki se izračunava na letni ravni, v 

praksi pa se odteguje na mesečni ravni. Če ponazorimo s primerom, recimo, da imamo v 

podskladu KD Novi trgi 1.000 € in znaša provizija 2 odstotka, bomo na letni ravni imeli 

odtegljaj 20 €. Teh 20 € se bo od našega denarja odtegovalo postopoma na mesečni 

ravni (Vzajemci.com 2009, Stroški in provizije pri vlaganju v vzajemne sklade). 

 



Analiza delovanja VS v Sloveniji 

54 

Pri pregledu tabele 3.6 lahko vidimo, da so provizije pri delniških skladih na 

splošno višje od provizij pri obvezniških skladih. Temu je tako, ker je upravljanje 

delniških podskladov zahtevnejše, poleg tega pa ti skladi prinašajo višjo pričakovano 

donosnost kot obvezniški podskladi.  

Tabela 3.6 Primerjava provizij in stroškov upravljanja 

Podsklad Najvišja 

vstopna 

provizija 

Najvišja 

izstopna 

provizija 

Upravljavs

ka provizija 

(letno) 

Skrbniška 

provizija 

(letno) 

Infond Dynamic* 3,00 % 1,00 % 1,50 % 0,03 % 

Infond Global* 3,00 % 1,00 % 1,50 % 0,03 % 

Infond Bric 3,00 % 0,00 % 1,85 % 0,15 % 

Infond Energy 3,00 % 0,00 % 1,85 % 0,15 % 

Infond €uropa 3,00 % 0,00 % 1,85 % 0,15 % 

Infond Delniški 3,00 % 0,00 % 1,85 % 0,15 % 

Infond Life 3,00 % 0,00 % 1,85 % 0,15 % 

Infond PanAmerika 3,00 % 0,00 % 1,85 % 0,15 % 

Infond Uravnoteženi 3,00 % 0,00 % 1,85 % 0,15 % 

Infond Hrast 3,00 % 0,00 % 1,85 % 0,15 % 

KD Balkan 3,00 % 0,00 % 2,49 % 0,05 % 

KD EM Infrastruktura in 

gradbeništvo 

3,00 % 0,00 % 2,00 % 0,05 % 

KD Finance 3,00 % 0,00 % 1,89 % 0,05 % 

KD Indija - Kitajska 3,00 % 0,00 % 2,00 % 0,05 % 

KD Latinska Amerika 3,00 % 0,00 % 2,00 % 0,05 % 

KD Novi trgi 3,00 % 0,00 % 2,00 % 0,05 % 

KD Nova energija 3,00 % 0,00 % 1,89 % 0,05 % 

KD Rastko 3,00 % 0,00 % 2,49 % 0,05 % 

KD Severna Amerika 3,00 % 0,00 % 1,80 % 0,05 % 

KD Surovine in energija 3,00 % 0,00 % 1,89 % 0,05 % 

KD Tehnologija 3,00 % 0,00 % 1,89 % 0,05 % 

KD Vitalnost 3,00 % 0,00 % 1,89 % 0,05 % 

KD Vzhodna Evropa 3,00 % 0,00 % 2,15 % 0,05 % 

KD MM 0,00 % 0,00 % 0,50 % 0,04 % 

KD Galileo 3,00 % 0,00 % 2,00 % 0,05 % 

KD Bond 2,00 % 0,00 % 0,85 % 0,05 % 

KD Prvi izbor 2,00 % 0,00 % 0,85 % 0,05 % 

NLB Skladi - Azija 3,00 % 1,00 % 2,00 % 0,21 % 

NLB Skladi - Dinamični 3,00 % 1,00 % 2,00 % 0,21 % 

NLB Skladi - Evropski 3,00 % 1,00 % 1,75 % 0,21 % 

NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo 3,00 % 1,00 % 2,00 % 0,21 % 

NLB Skladi - Globalni 3,00 % 1,00 % 1,50 % 0,21 % 

NLB Skladi - Ju., Sr. in Vz. Evropa 3,00 % 1,00 % 2,00 % 0,21 % 
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NLB Skladi - Naravni viri 3,00 % 1,00 % 1,75 % 0,21 % 

NLB Skladi - Slovenski 3,00 % 1,00 % 1,75 % 0,21 % 

NLB Skladi - Svetovno razviti trgi 3,00 % 1,00 % 1,75 % 0,21 % 

NLB Skladi - Visoka tehnologija 3,00 % 1,00 % 1,75 % 0,21 % 

NLB Skladi - Visoko rastoča 

gospodarstva 

3,00 % 1,00 % 2,00 % 0,21 % 

NLB Skladi - Zahodni Balkan 3,00 % 1,00 % 2,25 % 0,21 % 

NLB Skladi - Kombinirani globalni 2,25 % 1,00 % 1,45 % 0,21 % 

NLB Skladi - Nova Evropa 2,25 % 1,00 % 1,75 % 0,21 % 

NLB Skladi - Obvezniški EUR 1,50 % 0,50 % 0,90 % 0,16 % 

Triglav Azija 4,00 % 0,00 % 2,50 % 0,05 % 

Triglav Balkan 4,00 % 0,00 % 2,50 % 0,05 % 

Triglav Hitro Rastoča Podj. 4,00 % 0,00 % 2,50 % 0,05 % 

Triglav Rastoči trgi 3,00 % 0,00 % 2,50 % 0,05 % 

Triglav Steber 1 3,00 % 0,00 % 2,00 % 0,05 % 

Triglav Svetovni 3,00 % 0,00 % 2,50 % 0,05 % 

Triglav Top Sektorji 3,00 % 0,00 % 2,50 % 0,05 % 

Triglav Evropa 3,00 % 0,00 % 2,50 % 0,05 % 

Triglav Renta 3,00 % 0,00 % 2,00 % 0,05 % 

Triglav Obvezniški 2,00 % 0,00 % 1,25 % 0,05 % 

Povprečje 2,88 % 0,32 % 1,88 % 0,11 % 

*Kotirajoč vzajemni sklad
3
 

Vir: spletni portal vzajemci.com 

3.6 Analiza donosnosti izbranih vzajemnih skladov 

Pretekla donosnost sklada je eden ključnih dejavnikov, ki vpliva na odločitev 

vlagatelja o izbiri sklada. Pri tem moramo biti pozorni, da primerjamo donose sklada z 

donosi skladov s podobno naloţbeno politiko in primerjalnimi indeksi, ki jim sledi 

sklad. Vlagatelji se pogostokrat odločajo za sklade, ki so bili v preteklosti najuspešnejši. 

Donosnost vzajemnega sklada je sestavljena iz treh elementov (Fredman 1993, 37): 

 Neto (čisti) investicijski dobiček je sestavljen iz vsote obresti in dividend, ki jih 

vzajemni sklad dobi od vrednostnih papirjev, ki jih ima v premoţenju. Druţba 

za upravljanje nato dobiček razdeli med lastnike investicijskih kuponov ali pa 

ga reinvestira. 

                                                 
3
 Razlika med vzajemnim skladom in kotirajočim vzajemnim skladom je v tem, kje lahko 

vlagatelj kupuje in prodaja enote vzajemnega sklada. Enote kotirajočega vzajemnega sklada 

kotirajo na borzi. Tako lahko vlagatelj izbira, ali bo enote kupoval ali prodajal na borzi (na 

sekundarnem finančnem trgu) ali pri druţbi za upravljanje (na primarnem finančnem trgu), 

(Vzajemci.com 2009, Osnovna vprašanja o vzajemnih skladih). 
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 Neto (čisti) realizirani kapitalski dobiček – s trgovanjem vrednostnih papirjev 

na borzi se ustvarjajo kapitalski dobički (izgube), ki se razdelijo lastnikom 

sklada. 

 Neto (čista) sprememba vrednosti enote premoţenja – na spremembo vrednosti 

enote premoţenja vplivajo spremembe cen vrednostnih papirjev, ki jih ima 

vzajemni sklad v portfelju. 

V tabeli 3.7 so predstavljeni podatki o nominalnih donosnostih izbranih podskladov 

za obdobje treh let.  

Tabela 3.7 Donosnost slovenskih izbranih podskladov za zadnja 3 leta 

Podsklad Letos 

(%) 

1-letna 

(%) 

3-letna 

(%) 

Infond Dynamic* 2,76 27,95 -23,23 

Infond Global* 1,71 14,33 -16,59 

Infond Bric 8,19 75,16 24,22 

Infond Energy 0,83 39,96 -10,83 

Infond €uropa 1,04 41,25 -31,64 

Infond Delniški 3,62 33,54 -20,19 

Infond Life 10,55 36,61 / 

Infond PanAmerika 9,83 49,88 / 

Infond Uravnoteţeni 3,41 26,51 -16,23 

Infond Hrast 3,45 28,08 -17,04 

KD Balkan 6,11 41,59 -63,77 

KD EM Infrastruktura in gradbeništvo 10,35 60,86 / 

KD Finance 8,76 62,45 / 

KD Indija - Kitajska 8,44 72,08 / 

KD Latinska Amerika 5,26 85,84 / 

KD Novi trgi 10,55 89,34 14,90 

KD Nova energija -3,66 35,17 -35,47 

KD Rastko 2,10 39,42 -40,81 

KD Severna Amerika 10,96 55,89 -9,51 

KD Surovine in energija 4,95 44,77 -8,48 

KD Tehnologija 10,58 52,78 10,34 

KD Vitalnost 13,87 74,15 8,71 

KD Vzhodna Evropa 10,73 95,84 / 

KD MM 0,41 1,87 9,49 

KD Galileo 2,41 42,23 -37 

KD Bond 1,55 9,36 5,99 

KD Prvi izbor 7,98 55,77 -5,10 

NLB Skladi - Azija 6,59 / / 

NLB Skladi - Dinamični 9,28 67,13 -16,01 

NLB Skladi - Evropski 2,15 50,20 -22,44 

NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo 7,05 40,76 -10,46 

NLB Skladi - Globalni 7,16 54,43 / 

NLB Skladi - Juţna, srednja in 

vzhodna Evropa 

5,38 68,58 -23,14 

NLB Skladi - Naravni viri 5 53,46 1,64 

NLB Skladi - Slovenski -3,43 5,60 -46,58 
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NLB Skladi - Svetovno razviti trgi 7,09 47,55 -19,81 

NLB Skladi - Visoka tehnologija 9,78 36,58 -2,40 

NLB Skladi - Visoko rastoča 

gospodarstva 

5,19 66,46 16,47 

NLB Skladi - Zahodni Balkan -1,54 45,14 / 

NLB Skladi - Kombinirani globalni 3,91 25,81 -3,86 

NLB Skladi - Nova Evropa 6,47 42,44 -4,67 

NLB Skladi - Obvezniški EUR 2,48 11,45 13,58 

Triglav Azija 8,61 43,26 -18,96 

Triglav Balkan 2,04 42,64 -44,14 

Triglav Hitro Rastoča Podj. 12,10 40,35 -19,43 

Triglav Rastoči trgi 7,84 57,80 -3,86 

Triglav Steber 1 3,3 27,61 -16,79 

Triglav Svetovni 8,69 40,58 -15,63 

Triglav Top Sektorji 8,83 36,18 -15,63 

Triglav Evropa 3,10 33,02 -11,31 

Triglav Renta 3,10 33,02 -11,31 

Triglav Obvezniški 2,20 8,29 7,35 

Povprečje 5,65 44,53 -12,61 

*Kotirajoč vzajemni sklad 

Vir: Mesečna poročila podskladov za marec: NLB Skladi, Infond KBM, KD Skladi in 

Triglav  

V povprečju je nominalna donosnost podskladov in dveh kotirajočih vzajemnih 

skladov izbranih slovenskih druţb za upravljanje v letošnjem letu do 31. marca znašala 

5,56 odstotka. Najvišjo donosnost v tem obdobju je dosegel podsklad Vitalnost, ki ga 

upravlja KD druţba za upravljanje, in je znašala 13,87 odstotka, najslabše pa se je 

odrezal podsklad Nova energija z negativno donosnostjo 3,66 odstotka, prav tako od 

KD druţbe za upravljanje. Če si ogledamo obdobje zadnjega leta, opazimo visoko 

povprečno nominalno donosnost skladov, ki znaša 44,53 odstotka. Najbolje se je v tem 

obdobju odrezal podsklad KD Vzhodna Evropa z zelo visoko 95,84-odstotno 

donosnostjo, najslabše pa podsklad KD MM z borim 1,87 odstotka. Razloge za 

nadpovprečno visoke donose v zadnje letu gre iskati v zelo ugodnih razmerah na 

kapitalskih trgih in dobri pripravljenosti druţb za upravljanje, ki so v času krize dodobra 

racionalizirale stroške, povečale spretnosti pri obvladovanju naloţbenih tveganj itd. 

Ugodne razmere na kapitalskih trgih so povzročili ukrepi v času recesije, ki so jih 

sproţile nacionalne vlade s posegi v lokalna gospodarstva, drţave so namenile precej 

proračunskih sredstev za podporo finančnemu sektorju, centralne banke so zniţale 

obrestne mere na zgodovinsko raven itd. To so ukrepi, ki so povzročili močan trend rasti 

na kapitalskih trgih, vse od leta 2009 dalje. V obdobju zadnjih treh let je povprečna 

donosnost negativna, in sicer v višina 12,61 odstotka. Najbolje se je v tem obdobju 

odrezal podsklad Bric, ki ga upravlja druţba Infond KBM, s 24,22-odstotno 

donosnostjo, najslabše pa KD Balkan z visokimi 63,77 negativnega odstotka. Porazni 

rezultati so odraz svetovne finančne in gospodarske krize, ki se je začela v ZDA v drugi 
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polovici leta 2007 in je zelo negativno vplivala na svetovni kapitalski trg. Letni padci 

delniških tečajev na svetovnih borzah so bili največji po tridesetih letih prejšnjega 

stoletja in so v povprečju izgubili polovico svoje vrednosti, na trgih v razvoju pa so ti 

padci dosegli celo 70 odstotkov. V tem času so vlagatelji močno skrčili obseg novih 

naloţb v vzajemne sklade in sledil je trend negativnih neto vplačil v sklade. 

3.6.1 Analiza dobičkov družb za upravljanje Infond KBM in NLB Skladi 

Obdobje od 2005 do 2007 je veljalo za zelo uspešno, saj se je dobiček druţbe za 

upravljanje Infond KBM v letu 2006 povečal za dobrih 58 odstotkov glede na leto 2005 

in kar za 72 odstotkov glede na načrtovani dobiček za 2006. V letu 2007 opazimo 

podoben pozitiven trend, kjer se je dobiček povečal za dobrih 67 odstotkov glede na leto 

2006. Leto 2008 je zaznamovala svetovna finančna kriza, ki se je razširila iz ZDA in 

posledica tega je 12 odstotkov niţji dobiček za leto 2008 od načrtovanega, vendar še 

vedno za dobrih 13 odstotkov višji od doseţnega v letu 2007. Po šoku, ki ga je doţivelo 

svetovno gospodarstvo, so se v letu 2009 sproţila pozitivna pričakovanja o okrevanju 

svetovnega gospodarstva, kar je vplivalo na pozitiven odboj tečajev delnic na svetovnih 

borzah. Posledica tega je 53 odstotkov višji dobiček v letu 2009 od načrtovanega, 

vendar pa za 80 odstotkov niţji glede na prejšnje leto. Povprečna stopnja rasti dobička 

za pretekla tri leta je negativna, in sicer za 12,19 odstotka. Enačba za linearni trend pri 

dobičkih za minulih pet let je naslednja: Y=1.669.335,9 + 64.495,9X 

Vrednost 64.496,9 je pozitivna, kar pomeni, da je osnova smer razvoja pozitivna. 
 



Analiza delovanja VS v Sloveniji 

 

59 

Tabela 3.8 Dobiček druţbe za upravljanje Infond KBM od 2005 do 2009 

Leto 31. 12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Dobiček 1.054.649 1.671.492 2.789.414 3.171.741 626.822 

Vi v %* /         158,49            166,88          113,71         19,76    

Ki** /            1,58               1,67              1,14           0,20    

Si v %*** /          58,49              66,88            13,71    - 80,24    

Ii/08****          37,81             59,92            100,00          113,71         22,47    

* Veriţni indeksi predstavljajo posredno odstotno mero med dvema zaporednima členoma 

statistične vrste (Artenjak 2002, 57). 

** Koeficient dinamike izraţa odnos med dvema zaporednima členoma časovne 

statistične vrste (Artenjak 2002, 58). 

*** Stopnja rasti predstavlja neposredno odstotno spremembo med dvema zaporednima 

členoma časovne statistične vrste (Artenjak 2005, 59). 

**** Indeksi s stalno osnovo predstavljajo posredno odstotno spremembo med 

vrednostmi statistične vrste, ki jih primerjamo z eno izmed enot (v našem primeru z 

letom 2008), (Artenjak 2002, 55) 

Vir: Letna poročila KBM Infond: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 

Tabela 3.9 Frekvenčna porazdelitev dobičkov Infond KBM 

Razredi  fk *  Fk ** αk*** 

(625.000, 1.475.000]  2 2  144°  

(1.475.000, 2.325.000] 1 3  72°  

(2.325.000, 3.175.000] 2 5 144° 

* Število enot v posameznem razredu 

** Kumulativna števila enot 

*** Stopinje strukturnega kroga  
 

Slika 3.21 je graf, ki ga imenujemo histogram in prikazuje frekvenčno porazdelitev 

s pravokotniki, katerih širina je v skladu s širino razreda, višina pa v skladu s število 

enot v razredu (Artenjak 2002, 38). V našem primeru imamo tri razrede, ki so prikazani 

na abscisni osi, kjer imamo v prvem razredu dve enoti, v drugem eno in v tretjem dve. 

Širina posameznega razreda je 850 tisoč enot (evrov), ki so prikazani na abscisni osi, na 

ordinatni pa imamo prikazane razredne frekvence.  
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Slika 3.21 Histogram Infond KBM 

 
 

Tudi pri druţbi NLB Skladi so beleţili med leti 2005 in 2007 zelo dobre poslovne 

rezultate. Dobiček se je iz leta 2005 na 2006 povečal za slabih 13 odstotkov, naslednje 

leto pa kar za dobrih 66 odstotkov glede na leto pred tem. V letu 2008 je sledil upad 

dobička za slabih 17 odstotkov, v letu 2009 pa še za 40 odstotkov glede na prejšnje leto. 

V druţbi ocenjujejo to kot soliden poslovni rezultat, ki ga povezujejo z učinkovitimi 

varčevalnimi ukrepi in dobrim obvladovanjem stroškov vseh kategorij. Povprečna 

stopnja rasti dobičkov za minulih pet let je negativna v višina 2,29 odstotka, enačba 

linearnega trenda pa naslednja: Y=1.092.274,4 + 29.604,2X 

Tabela 3.10  Frekvenčna porazdelitev dobičkov Infond KBM Dobiček druţbe za 

upravljanje NLB Skladi od 2005 do 2009 

Leto 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 

Dobiček 905.137 1.021.212 1.703.660 1.423.324 852.102 

Vi /         112,82            166,83            83,55         59,87    

Ki /            1,13               1,67              0,84           0,60    

Si /          12,82              66,83    - 16,45    - 40,13    

Ii/08          53,13             59,94            100,00            83,55         50,02    

Vir: Letna poročila NLB Skladi: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 
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Tabela 3.11  Frekvenčna porazdelitev dobičkov NLB Skladi 

Razredi  fk   Fk  αk 

(850.000, 1.135.000] 3 3  216°  

(1.135.000,  1.420.000] 0 3  0°  

(1.420.000, 1.705.000] 2 5 144° 

 

Slika 3.22 je graf kumulativnih frekvenc in ga dobimo, če razredne frekvence 

zapored seštevamo (Fk). Grafično to prikaţemo s kumulativnim frekvenčnim 

poligonom, krivuljo v koordinatnem sistemu, v katerem meri abscisa meje razredov, 

ordinata pa kumulativno frekvenco (Bajt in Štiblar 2002, 60). 

Slika 3.22 Poligon kumulativnih frekvenc NLB Skladi 

 

Za obe druţbi smo izračunali linearni trend in v obeh primerih smo dobili smerni 

koeficient s pozitivno vrednostjo, ki odraţa tendenco rasti dobičkov druţb v 

prihodnosti. Če trend ekstrapoliramo v prihodnost za eno leto, dobimo pričakovani 

dobiček za druţbo Infond KBM v letu 2010 2.056.311,3 evra oz. za kar 1.429.489,3 

evra višji dobiček kot v letu 2009. V primeru druţbe NLB Skladi smo izračunali 

pričakovani dobiček za leto 2010 v višini 1.269.899,6 evra oziroma za 417.797,6 evra 

višji dobiček glede na leto 2009, pri tem niso upoštevane izredne oz. neobičajne 

razmere v času krize. 

Frekvenčna porazdelitev, ki smo jo prikazali v obeh primerih, je porazdelitev pogostosti 

(frekvenc) vrednosti, ki jih lahko zavzame. Pri frekvenčni porazdelitvi uporabljamo 

tabelo, ki navaja razrede, v katere smo porazdelili vrednosti in število enot, ki padajo v 
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posamezen razred. Če  si ogledamo tabelo 3.11, se nekatere vrednosti znaka pojavljajo 

večkrat, nekatere pa manjkrat. V prvem razredu imamo 3 števila enot, v tretjem 2 

števili, v drugem razredu pa sploh nimamo nobene enote. Pri oblikovanju tabele je treba 

natančno opredeliti meje razredov, tako da lahko vsako vrednost znaka nedvoumno 

razporedimo samo v en razred. Pri določanju števila razredov si pomagamo s 

Sturgesovim pravilom, kjer naj bi bilo število razredov enako 1 + 3.3 log 𝑛, kjer je 𝑛 

število enot vzorca ali populacije, ki je predmet analize (Bajt in Štiblar 2002, 54–55). 

Da dobimo širino razreda k, moramo od zgornje meje zadnjega razreda odšteti spodnjo 

mejo prvega razreda in to deliti s številom razredov (Artenjak 2002, 38). 
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4 MERJENJE USPEŠNOSTI UPRAVLJANJA VZAJEMNIH SKLADOV 

Ko govorimo o merjenju uspešnosti upravljanja vzajemnih skladov, pomeni, da  

ugotavljamo uspešnost upravljanja portfelja tako z vidika donosnosti kot z vidika 

tveganja. Podatke, ki se jih lahko pridobi z uporabo različnih metod, upravljavcu dajo 

potrebne informacije, da lahko potem izboljša proces upravljanja in tako doseţe še 

boljše rezultate. Splošno je znano, da velja podsklad, ki ustvari višjo donosnost, za 

uspešnejšega, vendar je treba biti previden pri takšnem razmišljanju, ker bolj kot so 

tvegane naloţbe podsklada, večja je pričakovana donosnost. Torej je lahko podsklad, ki 

vlaga v nadpovprečno tvegane vrednostne papirje, tudi nadpovprečno uspešen ali pa se 

zgodba odvije v drugo smer in se naloţbe izkaţejo za slabe ter pride do izgube 

premoţenja podsklada. Značilnosti, na katere je treba biti pozoren, pri merjenju 

uspešnosti podskladov (Berk in Košak 2005, 3): 

 upoštevati je treba celotno donosnost: tako tekoči dobiček kot realizirani in 

nerealizirani kapitalski dobiček; 

 upoštevati donosnost po odštetju stroškov iz naloţbene oblike sklada; 

 upoštevati donosnost v obdobju geometrijske povezave donosnosti posameznih 

krajših obdobij; 

 upoštevati donosnost denarnih nadomestkov, namenjenih obvladovanju 

likvidnostnega tveganja. 

4.1 Aktivno in pasivno upravljanje vzajemnih skladov 

Upravljavec ima različne moţnosti, kako bo upravljal sklad. 

4.1.1 Aktivno upravljanje sklada 

Aktivno upravljanje temelji na napovedih o gibanju vrednostnih papirjev v 

prihodnosti. Pri aktivni investicijski politiki portfeljski upravljavec izbira tiste 

vrednostne papirje, ki so opredeljeni kot »zmagovalci« in imajo višji donos od 

povprečnega trţnega donosa. Upravljavec bo pri tem izboru upošteval predvsem čas 

(višina nominalnih donosov), panogo in vrsto vrednostnih papirjev. Tak način 

upravljanja podsklada je lahko zelo tvegan, saj zahteva nenehno spremljanje dogajanj na 

trgu (Dimovski in Gregorič 2000, 167). 
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4.1.2 Pasivno upravljanje sklada 

Pri pasivnem upravljanju upravljavec zasleduje tak izbor portfelja, katerega donos 

bo enak nekemu povprečnemu donosu trţnega portfelja, pri čemer bo izbral predvsem 

tiste delnice, ki imajo nizke vrednosti P/E
4
 (Dimovski in Gregorič 2000, 167). 

4.2 Tveganja vzajemnih skladov 

Pregled tveganj, ki so jim izpostavljeni podskladi in vplivajo na uspešnost 

posameznega podsklada (Prospekt krovnega sklada KD krovni sklad 2010, 12–13): 

 Trţno tveganje je tveganje, ki izhaja iz dejavnikov, ki vključujejo moţnost 

nenadnega in dlje časa trajajočega splošnega padca tečajev na kapitalskih trgih 

zaradi splošnih trţnih in gospodarskih razmer (sistematično tveganje), in iz 

dejavnikov, povezanih z dejavnostmi izdajatelja finančnega instrumenta 

(nesistematično tveganje). 

 Tveganje koncentracije naloţb v določeni vrsti naloţb ali na določenem trgu 

pomeni, da se zvišuje potencialno tveganje večjega nihanja donosov in da lahko 

posamezne naloţbe zelo močno vplivajo na donosnost podsklada. 

 Valutno tveganje je posledica naloţb, katerih vrednost oziroma prihodki, ki iz 

njih izvirajo, so določeni v drugih valutah, kot je valuta, v kateri se izračunava 

vrednost enote premoţenja podsklada. Spremembe medvalutnih razmerij lahko 

občutno vplivajo na vrednost premoţenja podsklada, izraţeno v referenčni 

valuti. 

 Tveganje koncentracije v sektorsko, geografsko ali kako drugače oţje 

opredeljene naloţbe izvira iz praviloma podobnega in enosmernega delovanja 

ekonomskih dejavnikov na izdajatelje v posamezni panogi, regiji ali na trgu, s 

tem pa tudi na tečaje njihovih finančnih instrumentov, zaradi česar je vpliv teh 

dejavnikov na donosnost podsklada večji, kot bi bil, če bi bile naloţbe bolj 

razpršene. 

 Kreditno tveganje je tveganje, da dolţnik (banka oziroma izdajatelj 

vrednostnega papirja, ciljni sklad) svojih obveznosti do podsklada ne poravna 

pravočasno in/ali v celoti. Obrestno tveganje je tveganje, da vrednost dolţniških 

finančnih instrumentov v portfelju podsklada zaradi sprememb ravni obrestnih 

mer, ki vplivajo na njihove tečaje, občutno niha. Obrestno tveganje je zaradi 

                                                 
4
 Kazalnik P/E: predstavlja razmerje med ceno delnice (P – price) in čistim 

dobičkom na delnico (E – earnigs). Z njim se meri, koliko evrov so vlagatelji 

pripravljeni plačati za evro dobička druţbe. Z drugimi besedami, za kolikokrat trţna 

cena delnice presega zadnji letni dobiček na delnico druţbe (Ljse.si 2009, Kazalnik 

P/E). 
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protiinflacijskih ukrepov denarnih oblasti običajno zelo povezano s tveganjem 

inflacije. 

 Tveganje inflacije je tveganje razvrednotenja naloţb oziroma njihove niţje 

realne donosnosti. 

 Likvidnostno tveganje naloţb je tveganje, da finančnih instrumentov iz portfelja 

podsklada ne bo mogoče pravočasno unovčiti ali jih bo mogoče unovčiti le po 

niţjih tečajih od tistih, po katerih so ovrednoteni v portfelju. Teţave z 

likvidnostjo so lahko posledica omejene unovčljivosti samega finančnega 

instrumenta ali tudi nelikvidnosti trga, na katerem se z njim trguje. 

 Tveganje skrbništva pomeni tveganje, da skrbnik oziroma podskrbnik 

premoţenja krovnega sklada ne more ali ne izvaja storitev skrbništva z ustrezno 

kakovostjo, skrbnostjo, varnostjo, hitrostjo ali potrebnim obsegom. 

 Tveganje poravnave pomeni, da obstaja moţnost, da se poravnave denarnih 

sredstev ali finančnih instrumentov na denarni račun ali račun finančnih 

instrumentov podsklada ne opravijo v predvidenem oziroma pogodbenem roku, 

kar povečuje likvidnostno tveganje podsklada. 

 Tveganje sprememb predpisov je tveganje, da pride v Republiki Sloveniji ali v 

drţavah, na kapitalske trge katerih podsklad nalaga premoţenje, do neugodnih 

posledic sprememb predpisov, vključno z višjimi davčnimi bremeni in 

omejitvami kapitalskih tokov s tujino, kar povečuje trţno in likvidnostno 

tveganje. 

 Tveganja manj razvitih trgov in naloţb v izdajatelje iz drţav, kjer obstaja višja 

splošna verjetnost politične, ekonomske, socialne in verske nestabilnosti ter 

neugodnih sprememb zakonodaje, so posledica dejstva, da poslovanje 

udeleţencev trgov finančnih instrumentov ali izdajateljev na teh trgih morda ni 

predmet nadzora, ki bi bil po obsegu ali vsebinsko enakovreden nadzoru 

ustreznih institucij v razvitejših drţavah. Za nekatere od teh trgov ne veljajo 

enaki računovodski standardi, standardi revidiranja in finančnega poročanja ter 

drugi vidiki poslovanja kot v gospodarstvih Evropske unije. 

 Tveganje nelikvidnosti podsklada (v primeru čezmernega ali mnoţičnega 

unovčevanja njegovih investicijskih kuponov) pomeni, da obstaja moţnost, da 

podsklad svojih obveznosti do vlagateljev (za izplačila investicijskih kuponov) 

ne bo mogel poravnati pravočasno ali jih ne bo mogel poravnati v primerni 

višini, če bo treba njegove naloţbe zaradi nezadostnega povpraševanja 

unovčevati po niţjih cenah. Oboje lahko vodi v začasno zaustavitev izplačil 

odkupne vrednosti investicijskih kuponov, hkrati pa tudi v zniţanje donosnosti 

naloţbe v investicijske kupone podsklada. 
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 Enoznačna ocena tveganosti naloţbe v investicijske kupone temelji na lestvici 

tveganosti z ocenami od 1 do 10, pri čemer ocena 1 pomeni zelo nizko tvegano 

naloţbo, ocena 5 srednje tvegano, ocena 10 pa najbolj tvegano naloţbo. 

V nadaljevanju so predstavljene metode, ki se uporabljajo pri merjenju uspešnosti 

upravljanja podskladov in upoštevajo tako donosnost kot tveganje portfelja. Metode so 

primerne kot pripomoček za ocenjevanje portfeljev, medtem ko posamezna vrednost 

kazalcev v večini primerov nima posebne vsebine. Najbolj priljubljene metode za 

ocenjevanje uspešnosti so: Sharepov koeficient, Treynorjev koeficient in merilo 

uspešnost M². 

4.3 Sharpovo merilo uspešnosti 

William F. Sharpe, Nobelov nagrajenec s področja ekonomije, je leta 1966 

predstavil javnosti Sharpovo merilo uspešnosti upravljanja vzajemni skladov, ki je 

postalo eno najbolj prepoznavnih meril, predvsem na račun preprostosti izračuna 

Sharpovega koeficienta. Koeficient nam pove, kakšna je preseţna donosnost podsklada 

na enoto celotnega tveganja portfelja, pri čemer celotno tveganje predstavlja standardni 

odklon donosnosti tega portfelja. Drugače rečeno, koeficient predstavlja merilo nagrade 

na enoto tveganja in se izračuna po naslednji formuli (Bode, Kane in Marcus 2001, 

812–816): 

r p –  r f

σp
 

 

 

r̅p – povprečna donosnost portfelja v preučevanem obdobju 

 

r̅f – povprečna netvegana donosnost v preučevanem obdobju 

 

σp – standardni odklon donosnosti v preučevanem obdobju 
 

Čim višja je vrednost koeficienta, tem večja je stopnja donosa na enoto tveganja in 

tem bolj je uspešno upravljanje podsklada. Pri Sharpovem koeficientu je pomembno, da 

med seboj primerjamo podsklade s primerljivo naloţbeno politiko, torej podsklade, ki 

vlagajo v podobne panoge, drţave, vrednostne papirje, da imajo podoben odnos do 

tveganja itd. Če znaša Sharpov koeficient 1,28, pomeni, da je podsklad v minulih 12 

mesecih na enoto tveganja prinesel 1,28 odstotka donosa. Za Sharpov koeficient velja, 

da je pri primerljivih podskladih boljša odločitev za tistega z višjo vrednostjo, saj to 

pomeni, da prinaša ob enakem tveganju več donosa (Vzajemci.com 2009, Kazalniki 

tveganja in donosa). 
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4.4 Treynorjevo merilo uspešnosti 

Treynorjevo merilo uspešnosti, ki je zelo podobno Sharpovemu merilu uspešnosti, 

je dobilo ime po utemeljitelju tega koeficienta Jacku L. Treynorju v drugi polovici 

dvajsetega stoletja. Gre za koeficient, ki se razlikuje od Sharpovega le v tem, da 

primerja preseţno donosnost sklada s sistematičnim oziroma trţnim tveganjem (in ne 

celotnim tveganjem), merjenim z betakoeficientom vzajemnega sklada in ne s 

standardnim odklonom. Treynorjev koeficient izračunamo po naslednji formuli (Bode, 

Kane in Marcus 2001, 812): 

 
r p –  r f

βp
 

 

r̅p – povprečna donosnost portfelja v preučevanem obdobju 

 

r̅f – povprečna netvegana donosnost v preučevanem obdobju 

 

βp – beta portfelja v preučevanem obdobju 
 

Tveganja lahko na osnovi finančne teorije razvrstimo v splošnem na sistematična in 

nesistematična. Treynorjev koeficient pri izračunu uspešnosti uporablja le sistematično 

tveganje premoţenja sklada, tveganje, ki je povezano s tveganji na finančnem trgu in jih 

tudi z razprševanjem ni mogoče odpraviti (Dimovski in Gregorič 2000, 166). 

4.5 M² merilo uspešnosti 

Tako kot Sharpov koeficient, tudi merilo uspešnosti M² uporablja celotno tveganja 

za merjenje preseţne donosnost podsklada, vendar je od njega boljši zaradi enostavnejše 

interpretacije, saj razkriva rezultat kazalca M² stopnjo donosa. Za izračun merila 

uspešnosti M² si predstavljamo, da upravljamo portfelj P, kombiniran z netveganimi 

vrednostnimi papirji (drţavni vrednostni papirji), tako da se celotni portfelj ujema z 

volatilnostjo trţnega indeksa (SBI TOP). Na primer, da je standardni odklon našega 

portfelja 1,5-krat večji od trţnega (od indeksa), bi portfelj prilagodili tako, da bi dve 

tretjini portfelja investirali v upravljan portfelj in tretjino v netvegane naloţbe. 

Prilagojen portfelj, ki ga imenujemo P*, bo imel zato enak standardni odklon kot trţni 

indeks. Ker imata trţni indeks in portfelj P* enak standardni odklon, lahko njuno 

uspešnost preprosto primerjamo s primerjavo donosov po naslednji formuli (Bodie, 

Kane in Marcus 2001, 813–814):  

𝑀² = rp ∗ −rM  

 

M² – merilo uspešnosti 
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rp* – donosnost prilagojenega premoţenja P* 

 

rM – donosnost trţnega premoţenja oz. primerljivega premoţenja 
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5 SKLEP 

Pri vzajemnih skladih je treba razumeti, da gre za dolgoročno varčevanje oziroma 

investiranje. Vlagatelj ne vlaga za eno leto, ampak za pet, deset ali več let. Vzajemni 

skladi trgujejo z vrednostnimi papirji, ki kotirajo na borzah, in tudi drugimi finančnimi 

instrumenti. Uspešnost posameznega vzajemnega sklada bo odvisna od tega, kako 

uspešno bo nalagal svoje premoţenje v različne vrednostne papirje in kakšno donosnost 

bo pri tem dosegel. Vse pa ni odvisno od upravljanja vzajemnega sklada, kajti 

vrednostni papirji kotirajo na borzah. Te pa so lahko zelo nepredvidljive in minuli 

donosi niso pogoj za prihodnje donose, to pomeni, da nihče ne ve, kakšni bodo tečaji na 

borzi jutri, čez en teden, leto in več. Kako nepredvidljivi znajo biti borza in tečaji na 

njej, smo lahko opazili v zadnjih treh letih.  

V zadnjih 15 letih smo bili priča najvišji gospodarski rasti v zgodovini človeštva, 

nikoli prej ni bilo odpravljene toliko revščine na svetu kot v tem obdobju. Vsak vzpon 

pa ima svoj padec in temu primerni sta bili zadnja gospodarska in finančna kriza. V 

največji krizi po letu 1929 je bilo izgubljenih 31 trilijonov dolarjev BDP-ja oziroma z 

drugimi besedami povedano: če bi pred dva tisoč leti vsak dan začeli zapravljati tisoč 

evrov, bi to še lahko počeli naslednjih tri milijone in tristo tisoč let. Vse to so občutili 

vlagatelji v vzajemnih skladih, kjer so bili donosi za minula tri leta rekordno nizki in 

izgube velike. Drţave pa so z raznimi ukrepi in centralne banke z nizkimi obrestnimi 

merami oţivele finančne trge, zato so bili lahko  vlagatelji v zadnjem letu precej boljše 

volje na večini trgov. To pa je zelo kratkoročno, kar ni tako zelo relevantno pri 

vlagateljih v vzajemnih skladih, predvsem sedaj, ko ne vemo, ali smo ţe dejansko prišli 

iz recesije, kako dolgo bo treba, da si bo gospodarstvo opomoglo, in kakšen vpliv bo 

imela grška kriza na Evropo.  

V delu smo uporabili statistično analizo, s katero smo si pomagali analizirati in 

razloţiti dogajanja v vzajemnih skladih in na finančnih trgih. Z uporabo analize 

časovnih vrst smo napovedali dobiček dveh druţb za leto 2010 in tudi predstavili 

konkreten primer pri številu vlagateljev, kjer smo lahko ugotovili, da linearni trend ne 

da točne napovedi, lahko pa nam pomaga kot kompas za napovedovanje rezultatov v 

prihodnosti. S frekvenčno porazdelitvijo smo uredili naše podatke v tabele in grafično 

prikazali izračune, ki nazorneje predstavijo rezultate.  

Dogajanje na finančnih trgih in v vzajemnih skladih ţe dolgo ni bilo tako ţivahno, 

predvsem pa dramatično. Iz opravljene raziskave je mogoče ugotoviti, da sta prav v 

času (pred tremi leti) velikega zaupanja vlagateljev v vzajemne sklade svet pretresli 

kriza in zlom borz, kar so seveda najbolj občutili vlagatelji. Te ugotovitve nazorno 

prikaţejo naše raziskave, in sicer upad števila vlagateljev v vzajemne sklade, upad 

dobičkov druţb za upravljanje, nizki oz. negativni donosi podskladov za obdobje 

zadnjih treh let itd.  
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Raziskava, ki smo jo opravili, je obseţna. Ugotovili smo, da je v vzajemnih skladih 

ogromno dinamike in nepričakovanih izidov. Moţnosti za nadaljnje raziskave je veliko, 

predvsem zaradi odpravljene omejitve vlaganja domačih skladov v tuje naloţbe in 

ponudbe tuje konkurence. Moţnosti se odpirajo predvsem pri analizi ponudbe in načinih 

delovanja tujih vzajemnih skladov ter domačih vzajemnih skladov, kakšen vpliv ima 

konkurenca na domače vzajemne sklade, kaj in koliko s tem pridobijo domači vlagatelji 

… Iz opravljene raziskave prav tako pričakujemo, da se bo število vlagateljev v 

prihodnosti povečevalo, saj so donosi višji kot varčevanje v bankah in tudi vedno več 

ljudi se odloča za varčevanje v vzajemnih skladih za nakup stanovanja, avta, šolanje 

otrok itd.   
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Priloga 1 

 

Priloga  1  ČVS v VS od leta 2003 do 2008 

V tabeli so podani podatki o čisti vrednosti sredstev v vzajemnih skladih od leta 2003 do  2008 v mio EUR 
 

Leto 2003 2004 2005 2006 2007 2008    

ČVS 387,20 867,20 1.376,60 1.920,80 2.908,20 1.505,30    

Vi %   223,97 158,74 139,53 151,41 51,76    

Ki   2,24 1,59 1,40 1,51 0,52    

Si %   123,97 58,74 39,53 51,41 -48,24    

          

Temeljni pojmi statistične analize:       

Množica: vzajemni skladi        

Enota: posamezni vzajemni sklad        

Spremenljivka: čista vrednost sredstev      

Statistični znaki: časovni: leta 2003 - 2008, krajevni: Slovenija    

          

Frekvenčna porazdelitev        

Razredi fk FK αk FK% Xa Xa*fk ((Xa*fk)/8680)*100 Qk% fk% 

(380 , 1020] 2 2 120 33,33 700 1400 16,13 16,13 33,33 

(1020 , 1660] 2 4 120 66,67 1340 2680 30,88 47,01 33,33 

(1660 , 2300] 1 5 60 83,33 1980 1980 22,81 69,82 16,67 

(2300 , 2940] 1 6 60 100,00 2620 2620 30,18 100 16,67 

Vsota 6     8680   

          

Ginijev koeficient G = 0,26       

 



Priloga 2 

 

Priloga  2  Število vlagateljev v VS od jan. 2009 do dec. 2009 

Število vlagateljev v slovenskih vzajemnih skladih od januarja 2009 do decembra 2009 

Mesec Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December 

Št. vlagateljev 396.403 394.976 393.304 392.997 393.214 393.718 393.536 393.002 392.650 392.743 392.521 392.476 

Ii/september 100,96 100,59 100,17 100,09 100,14 100,27 100,23 100,09 100,00 100,02 99,97 99,96 

Verižni indeks   99,64 99,58 99,92 100,06 100,13 99,95 99,86 99,91 100,02 99,94 99,99 

Koef. dinamike   0,9964 0,9958 0,9992 1,0006 1,0013 0,9995 0,9986 0,9991 1,0002 0,9994 0,9999 

Stopnja rasti   -0,36 -0,42 -0,08 0,06 0,13 -0,05 -0,14 -0,09 0,02 -0,06 -0,01 

             

Temeljni pojmi statistične analize:          

Množica: vzajemni skladi           

Enota: posamezni vzajemni sklad           

Spremenljivka: število vlagateljev          

Statistični znaki: časovni - leto 2009, krajevni - Slovenija        

             

Povprečna stopnja rasti: - 0,09%           

             

Linearni trend: Y=395059,29 - 245,79X          

 

 

 

 

 



Priloga 3 

 

Priloga  3  Mešani podsklad Infond Hrast 

Sestava naloţb po drţavah 

Država Slovenija Nemčija Francija Kitajska Nizozemska Švica Italija Rusija Madžarska Ostalo 

31. 3. 2009 56,20 % 11,74 % 6,31 % 4,68 % 3,35 % 3,24 % 3,04 % 2,98 %   8,46 % 

30. 4. 2009 62,25 % 3,98 % 6,98 % 4,66 % 3,17 % 3,03 % 3,56 % 3,75 %   8,62 % 

31. 5. 2009 60,41 % 5,18 % 7,02 % 4,68 % 3,02 % 2,84 % 3,63 % 4,30 %   8,92 % 

30. 6. 2009 59,38 % 5,81 % 6,77 % 4,77 % 3,01 %    3,54 % 3,69 % 2,96 % 10,07 % 

31. 7. 2009 55,93 % 6,05 % 7,96 % 5,08 %    3,55 %  3,66 % 3,91 % 3,31 % 10,55 % 

31. 8. 2009 52,06 % 6,56 % 9,17 % 4,64 %   3,56 % 4,04 % 4,69 % 3,53 % 11,75 % 

30. 9. 2009 52,32 % 5,17 % 8,43 % 5,74 % 4,35 % 3,60 % 4,09 % 4,95 %   11,35 % 

31. 10. 2009 52,84 % 5,00 % 8,12 % 5,12 % 4,15 % 3,82 % 3,80 % 5,01 %   12,14 % 

30. 11. 2009 52,15 % 6,65 % 8,38 % 4,44 % 4,26 % 3,92 % 3,76 % 5,05 %   11,39 % 

31. 12. 2009 48,48 % 7,68 % 8,95 % 4,43 % 4,30 % 4,02 % 4,93 % 5,43 %   11,78 % 

31. 1. 2010 50,92 % 7,52 % 8,46 % 4,46 % 4,31 % 4,13 % 4,97 % 5,57 %   9,66 % 

28. 2. 2010 51,39 % 7,81 % 8,58 % 3,68 % 4,01 % 4,36 % 4,72 % 5,50 %   9,95 % 

31. 3. 2010 49,29 % 8,19 % 8,74 % 3,60 % 4,04 % 4,24 % 3,77 % 5,81 %   12,32 % 

Povprečje 54,12 % 6,72 % 7,99 % 4,61 % 3,82 % 3,69 % 3,96 % 4,66 % 3,27 % 10,54 % 

Standardni 

odklon 
4,18 % 1,89 % 0,88 % 0,54 % 0,53 % 0,46 % 0,56 % 0,84 % 0,23 % 1,30 % 

Povprečna 

st. rasti 
-1,09 % -2,96 % 2,75 % -2,16 % 1,98 % 2,27 % 1,81 % 5,72 % 9,20 % 3,18 % 

 

 



Priloga 3 

 

Sestava naloţb po vrednostnih papirjih 

Vrsta v.p. Delnice Obveznice Odprti investicijski skladi Drugo 

31. 3. 2009 54,83 % 37,49 % 3,56 % 4,12 % 

30. 4. 2009 48,26 % 35,22 % 3,98 % 12,54 % 

31. 5. 2009 51,64 % 33,01 % 4,29 % 11,06 % 

30. 6. 2009 53,28 % 31,86 % 4,03 % 10,83 % 

31. 7. 2009 56,60 % 27,87 % 4,35 % 11,18 % 

31. 8. 2009 60,70 % 27,88 % 4,08 % 7,34 % 

30. 9. 2009 59,37 % 28,26 % 4,22 % 8,15 % 

31. 10. 2009 59,31 % 28,42 % 4,71 % 7,56 % 

30. 11. 2009 59,06 % 28,26 % 4,12 % 8,56 % 

31. 12. 2009 61,54 % 27,81 % 4,18 % 6,47 % 

31. 1. 2010 60,94 % 28,21 % 3,25 % 7,60 % 

28. 2. 2010 60,95 % 29,42 % 2,20 % 7,43 % 

31. 3. 2010 62,57 % 28,96 % 2,41 % 6,06 % 

Povprečje 57,62 % 30,21 % 3,80 % 8,38 % 

Standardni 

odklon 
4,21 % 3,07 % 0,72 % 2,30 % 

Povprečna 

st. rasti 
1,11 % -2,13 % -3,19 % 3,27 % 
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Priloga  4  Mešani podsklad Triglav Evropa 

Sestava naloţb po drţavah 

Država Nemčija V. Britanija Francija Slovenija Nizozemska Švica Italija Španija Avstrija ZDA Ostalo 

31. 3. 2009 21,53 % 16,77 % 16,31 % 13,54 % 6,66 % 5,40 % 4,26 % 3,67 % 2,57 %   9,29 % 

30. 4. 2009 20,90 % 17,14 % 15,80 % 13,17 % 6,51 % 5,21 % 5,07 % 3,96 % 2,57 %   9,67 % 

31. 5. 2009 19,83 % 17,86 % 15,81 % 14,11 % 6,27 % 4,92 % 4,90 % 4,12 % 2,86 %   9,32 % 

30. 6. 2009 20,76 % 17,24 % 15,04 % 14,42 % 5,84 % 4,75 % 4,95 % 3,93 % 3,34 %   9,73 % 

31. 7. 2009 20,56 % 17,59 % 15,09 % 13,83 % 5,94 % 4,92 % 3,94 % 4,13 % 3,73 %   10,27 % 

31. 8. 2009 19,05 % 18,19 % 14,37 % 12,38 % 5,56 % 4,98 % 4,54 % 4,12 % 4,55 %   12,26 % 

30. 9. 2009 18,71 % 17,73 % 14,04 % 13,11 % 5,49 % 4,87 % 6,65 % 4,04 % 3,10 %   12,26 % 

31. 10. 2009 17,16 % 16,85 % 14,33 % 11,13 % 5,48 % 5,46 % 8,56 % 3,86 % 3,08 %   14,09 % 

30. 11. 2009 15,86 % 17,35 % 14,04 % 12,78 % 5,26 % 5,24 % 8,28 %   3,81 % 4,24 % 13,14 % 

31. 12. 2009 13,32 % 17,07 % 13,90 % 12,40 % 6,16 % 5,37 % 6,85 %   3,72 % 6,33 % 14,88 % 

31. 1. 2010 12,19 % 18,96 % 13,40 % 12,28 % 5,86 % 5,35 % 6,62 %   3,64 % 6,35 % 15,35 % 

28. 2. 2010 11,70 % 16,42 % 16,28 % 10,65 % 5,07 % 5,56 % 6,27 % 3,59 %   6,78 % 17,68 % 

31. 3. 2010 11,86 % 16,30 % 16,03 % 11,38 % 4,95 % 5,50 % 6,17 % 3,48 %   6,59   % 17,74 % 

Povprečje 17,19 % 17,34 % 14,96 % 12,71 % 5,77 % 5,19 % 5,93 % 3,89 % 3,36  % 6,06 % 12,74 % 

Standardni 

odklon % 
3,61% 0,70 % 0,97 % 1,11 % 0,51 % 0,26 % 1,41 % 0,22 % 0,57 % 0,92 % 2,93 % 

Povprečna 

st. rasti 
-4,85% -0,24 % -0,14 % -1,44 % -2,44 % 0,15 % 3,14 % -0,44 % 2,32 % 9,22 % 5,54 % 

 

 

 



Priloga 4 

 

Sestava naloţb po vrednostnih papirjih 

Vrsta v. p. Delnice Obveznice Drugo 

31. 3. 2009 59,17 % 36,85 % 3,98 % 

30. 4. 2009 60,13 % 36,23 % 3,64 % 

31. 5. 2009 61,96 % 33,02 % 5,02 % 

30. 6. 2009 60,80 % 33,71 % 5,49 % 

31. 7. 2009 63,23 % 31,37 % 5,40 % 

31. 8. 2009 64,45 % 31,27 % 4,28 % 

30. 9. 2009 62,39 % 31,31 % 6,30 % 

31. 10. 2009 61,96 % 33,70 % 4,34 % 

30. 11. 2009 61,26 % 31,57 % 7,17 % 

31. 12. 2009 62,19 % 31,99 % 5,82 % 

31. 1. 2010 62,05 % 32,67 % 5,28 % 

28. 2. 2010 63,90 % 31,86 % 4,24 % 

31. 3. 2010 63,85 % 29,61 % 6,54 % 

Povprečje 62,10 % 32,70 % 5,19 % 

Standardni 

odklon 
1,47 % 1,95 % 1,03 % 

Povprečna 

st. rasti 
0,60 % -1,81 % 4,23 % 
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Priloga  5  Delniški podsklad KD Balkan 

Sestava naloţb po drţavah 

Država Slovenija Hrvaška Srbija Romunija Makedonija Bolgarija BIH Turčija Avstrija Grčija Drugo 

31. 3. 2009 26,79 % 19,09 % 7,39 % 12,93 % 8,34 % 4,22 % 5,00 % 4,58 % 5,83 % 3,35 % 2,48 % 

30. 4. 2009 22,88 % 21,62 % 7,66 % 15,04 % 6,36 % 4,61 % 5,07 % 6,37 % 5,59 % 4,39 % 0,41 % 

31. 5. 2009 16,47 % 22,48 % 11,34 % 15,43 % 7,24 % 4,04 % 5,03 % 6,23 % 5,31 % 5,73 % 0,70 % 

30. 6. 2009 16,34 % 20,63 % 12,19 % 15,88 % 7,08 % 4,14 % 5,05 % 6,52 % 5,26 % 5,53 % 1,38 % 

31. 7. 2009 16,88 % 19,43 % 13,42 % 15,68 % 6,70 % 3,90 % 4,61 % 7,56 % 5,24 % 4,49 % 2,09 % 

31. 8. 2009 13,90 % 17,03 % 18,83 % 15,63 % 6,44 % 4,44 % 4,23 % 7,19 % 4,54 % 4,23 % 3,54 % 

30. 9. 2009 18,59 % 16,77 % 19,81 % 14,62 % 6,61 % 4,25 % 4,20 % 4,21 % 2,38 % 1,68 % 6,88 % 

31. 10. 2009 22,63 % 18,16 % 19,34 % 14,60 % 7,54 % 4,42 % 4,13 % 4,04 % 2,23 % 1,72 % 1,19 % 

30. 11. 2009 22,09 % 18,83 % 16,89 % 16,36 % 7,12 % 5,73 % 4,24 % 3,93 % 2,33 % 1,55 % 0,93 % 

31. 12. 2009 21,61 % 19,14 % 16,39 % 16,28 % 7,23 % 5,77 % 4,33 % 4,92 % 2,38 % 1,55 % 0,40 % 

31. 1. 2010 26,41 % 18,85 % 16,02 % 15,20 % 7,38 % 5,59 % 3,89 %   1,37 % 2,38 % 2,91 % 

28. 2. 2010 23,88 % 19,67 % 17,16 % 13,38 % 7,59 % 5,47 % 3,94 %   2,10 % 2,12 % 4,69 % 

31. 3. 2010 28,94 % 19,91 % 15,93 % 13,59 % 7,01 % 6,59 % 3,63 %   1,92 % 2,20 % 0,28 % 

Povprečje 21,34% 19,35% 14,80 % 14,97 % 7,13 % 4,86 % 4,41 % 5,56 % 3,58 % 3,15 % 2,14 % 

Standardni 

odklon 
4,44 % 1,55 % 3,96 % 1,06 % 0,52 % 0,82 % 0,47 % 1,30 % 1,63 % 1,49 % 1,88 % 

Povprečna 

st. rasti 
2,01 % 0,35 % 6,61 % 0,63 % -1,44 % 4,25 % -2,63 % 0,79 % -8,84 % -3,44 % -16,62 % 

 

 

 



Priloga 5 

 

Sestava naloţb po vrednostnih papirjih 

Vrsta v. p. Delnice Depoziti Skladi Denar Drugo 

31. 3. 2009 69,44 % 19,01 % 9,08 % 2,07 % 0,40 % 

30. 4. 2009 75,49 % 14,81 % 9,29 % 0,33 % 0,08 % 

31. 5. 2009 83,09 % 7,33 % 8,88 % 0,16 % 0,54 % 

30. 6. 2009 81,67 % 7,99 % 8,96 % 0,84 % 0,54 % 

31. 7. 2009 79,89 % 8,77 % 9,25 % 0,09 % 2,00 % 

31. 8. 2009 81,84 % 5,73 % 8,88 % 0,49 % 3,06 % 

30. 9. 2009 83,89 % 5,15 % 4,09 % 0,80 % 6,07 % 

31. 10. 2009 90,43 % 4,37 % 4,01 % 0,98 % 0,21 % 

30. 11. 2009 91,07 % 4,18 % 3,82 % 0,77 % 0,16 % 

31. 12. 2009 90,88 % 4,11 % 4,61 % 0,33 % 0,07 % 

31. 1. 2010 92,17 % 3,71 % 1,21 % 2,16 % 0,75 % 

28. 2. 2010 93,55 % 0,63 % 1,12 % 2,21 % 2,49 % 

31. 3. 2010 95,21 % 3,34 % 1,16 % 0,22 % 0,07 % 

Povprečje 85,28 % 6,86 % 5,72 % 0,88 % 1,26 % 

Standardni 

odklon 
7,41 % 4,82 % 3,28 % 0,74 % 1,69 % 

Povprečna 

st. rasti 
2,67 % -13,49 % -15,76 % -17,04 % -13,52 % 

 

 

 

 



Priloga 6 

 

Priloga  6  Delniški podsklad Triglav Balkan 

Sestava naloţb po drţavah 

Država Slovenija Hrvaška Srbija BIH Turčija Grčija Ostalo Makedonija Bolgarija Avstrija Madžarska 

31. 3. 2009 36,31 % 13,72 % 8,32 % 7,63 % 11,79 % 11,71 % 4,11 % 2,98 % 1,56 % 1,87 %   

30. 4. 2009 
38,56 % 13,04 % 9,86 % 7,38 % 13,32 % 11,49 % 2,31 % 2,19 % 1,85 %     

31. 5. 2009 37,84 % 14,18 % 11,38 % 7,68 % 12,29 % 9,45 % 1,04 % 2,44 % 1,68 % 2,02 %   

30. 6. 2009 
35,11 % 11,39 % 12,91 % 10,94 % 12,84 % 8,75 % 1,02 % 2,38 % 1,55 % 3,11 %   

31. 7. 2009 35,87 % 10,89 % 11,29 % 9,65 % 14,67 % 8,92 % 2,93 % 2,33 % 1,34 % 2,11 %   

31. 8. 2009 
33,95 % 12,09 % 14,06 % 11,09 % 11,14 % 8,79 % 3,02 % 2,18 % 1,57 % 2,11 %   

30. 9. 2009 35,10 % 12,47 % 15,10 % 12,89 % 10,70 % 8,43 % 1,76 % 2,11 % 1,44 %     

31. 10. 2009 33,99 % 12,14 % 14,67 % 13,17 % 10,09 % 8,37 % 2,61 % 2,42 % 1,38 %   1,16 % 

30. 11. 2009 
34,05 % 13,07 % 13,49 % 13,64 % 10,17 % 7,88 % 2,70 % 2,26 % 1,49 %   1,25 % 

31. 12. 2009 31,36 % 13,07 % 13,05 % 13,26 % 11,18 % 10,50 % 2,87 % 2,03 % 1,37 %   1,31 % 

31. 1. 2010 
26,39 % 14,03 % 12,95 % 12,38 % 11,64 % 11,16 % 4,34 % 1,95 %   1,81 % 1,35 % 

28. 2. 2010 27,20 % 14,32 % 13,68 % 12,53 % 10,51 % 12,10 % 4,60 % 2,01 %   1,71 % 1,34 % 

31. 3. 2010 26,40 % 13,66 % 12,84 % 11,49 % 11,51 % 12,49 % 4,52 % 1,93 %   1,69 % 1,54 % 

Povprečje 33,24% 12,93% 12,58 % 11,06 % 11,68 % 10,00 % 2,91 % 2,25 % 1,52 % 2,05 % 1,33 % 

Standardni 

odklon 
4,00 % 1,04 % 1,84 % 2,19 % 1,27 % 1,56 % 1,17 % 0,27 % 0,15 % 0,43 % 0,12 % 

Povprečna 

st. rasti 
-2,62 % -0,04 % 3,68 % 3,47 % -0,20 % 0,54 % 0,80 % -3,56 % -1,43 % -1,44 % 5,83 % 

 

 

 



Priloga 6 

 

Sestava naloţb po vrednostnih papirjih 

Vrsta v. p. Delnice Ostalo 

31. 3. 2009 83,66 % 16,35 % 

30. 4. 2009 81,00 % 19,00 % 

31. 5. 2009 80,24 % 19,76 % 

30. 6. 2009 81,05 % 18,96 % 

31. 7. 2009 81,43 % 18,57 % 

31. 8. 2009 83,36 % 16,64 % 

30. 9. 2009 81,43 % 18,57 % 

31. 10. 2009 83,50 % 16,50 % 

30. 11. 2009 83,47 % 16,53 % 

31. 12. 2009 86,41 % 13,59 % 

31. 1. 2010 89,07 % 10,93 % 

28. 2. 2010 89,28 % 10,72 % 

31. 3. 2010 91,30 % 8,70 % 

Povprečje 84,25 % 15,76 % 

Standardni 

odklon 
3,49 % 3,49 % 

Povprečna 

st. rasti 
0,73 % -5,12 % 
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Priloga  7  Obvezniški podsklad KD Bond 

Sestava naloţb po drţavah 

Država Slovenija Nemčija Luksemburg Francija Madžarska Drugo Južna Koreja Švica V. Britanija Hrvaška Slovaška Grčija 

31. 3. 2009 62,75 % 9,25 % 7,25 % 6,82 % 3,99 % 4,91 % 2,63 % 1,24 % 1,16 %       

30. 4. 2009 66,30 % 9,95 % 7,29 % 6,58 % 4,02 % 0,50 % 2,88 % 1,29 % 1,19 %       

31. 5. 2009 65,64 % 10,52 % 7,44 % 5,82 % 4,08 % 1,07 % 2,93 % 1,31 % 1,19 %       

30. 6. 2009 63,32 % 10,51 % 7,38 % 5,83 % 4,10 % 0,14 % 3,04 % 1,32 % 1,18 % 3,18 %     

31. 7. 2009 65,02 % 10,28 % 5,24 % 5,84 % 4,06 % 0,82 % 3,01 % 1,29 % 1,17 % 3,27 %     

31. 8. 2009 65,41 % 10,32 % 5,31 % 5,88 % 4,17 % 0,15 % 3,07 % 1,25 % 1,17 % 3,27 %     

30. 9. 2009 61,65 % 8,81 % 5,31 % 5,69 % 4,15 % 1,38 % 3,07 % 1,18 % 1,14 % 3,29 % 4,33 %   

31. 10. 2009 58,84 % 8,81 % 5,42 % 5,70 % 4,22 % 3,86 % 3,13 % 1,20 % 1,15 % 3,29 % 4,38%   

30. 11. 2009 57,88 % 12,10 % 5,33 % 5,71 % 4,21 % 1,54 % 3,18 % 1,18 % 1,16 % 3,32 % 4,39 %   

31. 12. 2009 59,03 % 12,24 % 5,34 % 5,64 % 4,29 % 0,20 % 3,19 % 1,21 % 1,10 % 3,36 % 4,40 %   

31. 1. 2010 57,36 % 11,84 % 5,25 % 5,60 % 4,24 % 0,37 % 3,16 % 1,21 % 1,09 % 3,22 % 4,22 % 2,44 % 

28. 2. 2010 55,83 % 12,64 % 5,28 % 5,69 % 4,28 % 2,09 % 3,05 %    1,10 % 3,24 % 4,29 % 2,51 % 

31. 3. 2010 53,18 % 12,68 % 5,30 % 5,64 % 4,28 % 0,51 % 3,09 %   1,10 % 3,28 % 4,27 % 6,67 % 

Povprečje 60,94 % 10,77 % 5,93 % 5,88 % 4,16 % 1,35 % 3,03 % 1,24 % 1,15 % 3,27 % 4,33 % 3,87 % 

Standardni 

odklon 
4,05 % 1,34 % 0,94 % 0,36 % 0,10 % 1,43 % 0,15 % 0,05 % 0,04 % 0,05 % 0,06 % 1,98 % 

Povprečna 

st. rasti 
-1,37 % 2,66 % -2,58 % -1,57 % 0,59 % 

-17,20 

% 
1,35 % -0,24 % -0,44 % 0,34 % -0,23 % 65,34 % 
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Sestava naloţb po vrednostnih papirjih 

Vrsta v. p. Obveznice Depoziti Denar Delnice Skladi Drugo 

31. 3. 2009 71,35 % 19,26 % 4,77 % 3,52 % 1,03 % 0,07 % 

30. 4. 2009 75,73 % 18,43  % 0,34 % 4,28 % 1,13 % 0,09 % 

31. 5. 2009 74,55 % 18,39 % 0,10 % 4,79 % 1,20 % 0,97 % 

30. 6. 2009 77,28 % 16,56 % 0,09 % 4,85 % 1,16 % 0,06 % 

31. 7. 2009 80,27 % 13,27 % 0,14 % 4,41 % 1,23 % 0,68 % 

31. 8. 2009 80,14 % 13,94 % 0,10 % 4,50 % 1,27 % 0,05 % 

30. 9. 2009 77,92 % 16,33 % 0,09 % 4,37 %   1,29 % 

31. 10. 2009 74,93 % 16,82 % 0,24 % 4,40 %   3,61 % 

30. 11. 2009 71,54 % 19,33 % 1,23 % 7,58 %   0,32 % 

31. 12. 2009 75,53 % 16,64 % 0,16 % 2,92 % 4,71 % 0,04 % 

31. 1. 2010 76,68 % 15,65 % 0,34 % 2,74 % 4,57 % 0,02 % 

28. 2. 2010 75,43 % 14,42 % 1,50 % 2,73 % 5,33 % 0,59 % 

31. 3. 2010 75,41 % 15,99 % 0,44 % 2,71 % 5,37 % 0,08 % 

Povprečje 75,90 % 16,54 % 0,73 % 4,14 % 2,70 % 0,61 % 

Standardni 

odklon 
2,58 % 1,87 % 1,24 % 1,27 % 1,89 % 0,95 % 

Povprečna 

st. rasti 
0,46 % -1,54 % -18,01 % -2,15 % 21,00 % 1,12 % 
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Priloga  8  Obvezniški podsklad NLB Obvezniški 

Sestava naloţb po drţavah 

Država Nizozemska Francija Slovenija Nemčija Zdr. kraljestvo Italija Švedska ZDA Avstrija Luksemburg Japonska 

31. 3. 2009 23,67 % 18,93 % 15,58 % 13,35 % 12,11 % 7,38 % 3,03 % 2,44 % 1,77 %   1,74 % 

30. 4. 2009 25,09 % 19,53 % 15,30 % 12,38 % 12,62 % 6,02 % 3,09 % 2,49 % 1,79 %   1,69 % 

31. 5. 2009 25,68 % 23,10 % 15,32 % 9,04 % 12,11 % 5,91 % 3,09 % 2,35 % 1,73 %   1,67 % 

30. 6. 2009 25,90 % 22,61 % 15,14 % 9,53 % 12,03 % 5,79 % 3,08 % 2,41 % 1,72 %   1,79 % 

31. 7. 2009 24,36 % 22,00 % 16,15 % 8,92 % 11,55 % 5,54 % 2,91 % 2,37 % 1,66 % 2,78 % 1,76 % 

31. 8. 2009 26,17 % 23,71 % 16,04 % 5,57 % 11,53 % 5,56 % 2,89 % 2,38 % 1,66 % 2,70 % 1,79 % 

30. 9. 2009 26,58 % 23,46 % 15,80 % 5,58 % 11,58 % 5,55 % 2,88 % 2,35 % 1,68 % 2,76 % 1,78 % 

31. 10. 2009 27,58 % 23,58 % 14,83 % 5,87 % 10,99 % 5,10 % 3,36 % 2,76 % 1,57 % 2,69 % 1,67 % 

30. 11. 2009 28,03 % 24,27 % 14,49 % 5,74 % 10,60 % 5,11 % 3,26 % 2,74 % 1,55 % 2,63 % 1,58 % 

31. 12. 2009 29,39 % 25,67 % 13,97 % 5,90 % 8,06 % 4,78 % 3,68 % 2,59 % 1,46 % 2,55 % 1,95 % 

31. 1. 2010 30,53 % 25,18 % 14,13 % 6,06 % 7,48 % 5,03 % 3,44 % 2,48 % 1,40 % 2,41 % 1,86 % 

28. 2. 2010 30,37 % 24,21 % 14,34 % 6,06 % 8,43 % 5,15 % 3,21 % 2,33 % 1,32 % 2,81 % 1,77 % 

31. 3. 2010 30,59 % 23,04 % 14,70 % 6,28 % 8,50 % 5,55 % 3,54 % 2,11 % 1,14 % 2,56 % 1,99 % 

Povprečje 27,23 % 23,02 % 15,06 % 7,71 % 10,58 % 5,57 % 3,19 % 2,45 % 1,57 % 2,65 % 1,77 % 

Standardni 

odklon 
2,30 % 1,88 % 0,69 % 2,59 % 1,73 % 0,63 % 0,25 % 0,17 % 0,19 % 0,12 % 0,11 % 

Povprečna 

st. rasti 
2,16 % 1,65 % -0,48 % -6,09 % -2,91 % -2,35 % 1,30 % -1,20 % -3,60 % -1,03 % 1,13 % 

  

 



Priloga 8 

 

Sestava naloţb po vrednostnih papirjih 

Vrsta v. p. Obveznice Denar  

31. 3. 2009 94,44 % 5,56 %  

30. 4. 2009 93,75 % 6,25 %  

31. 5. 2009 93,82 % 6,18 %  

30. 6. 2009 90,12 % 9,88 %  

31. 7. 2009 93,20 % 6,80 %  

31. 8. 2009 94,22 % 5,78 %  

30. 9. 2009 91,74 % 8,26 %  

31. 10. 2009 92,45 % 7,55 %  

30. 11. 2009 92,53 % 7,47 %  

31. 12. 2009 91,74 % 8,26 %  

31. 1. 2010 91,91 % 8,09 %  

28. 2. 2010 93,02 % 6,98 %  

31. 3. 2010 93,19 % 6,81 %  

Povprečje 92,78 % 7,22 %  

Standardni 

odklon 
1,16 % 1,16 % 

 

 

Povprečna 

st. rasti 
-0,11 % 1,70 % 

 

 
 

 

 



Priloga 9 

 

Priloga  9  Delniški podsklad NLB Visoka tehnologija 

Sestava naloţb po panogah 

Panoga Rač. hardware Rač. software in storitve Telekomunikacijske storitve Biotehnologija Polprevodniki in rač. oprema 

31. 3. 2009 32,93 % 26,70 % 14,97 % 14,86 % 10,54 % 

30. 4. 2009 32,93 % 26,70 % 14,97 % 14,86 % 10,54 % 

31. 5. 2009 32,93 % 26,70 % 14,97 % 14,86 % 10,54 % 

30. 6. 2009 32,23 % 26,30 % 15,08 % 17,00 % 9,39 % 

31. 7. 2009 32,11 % 25,53 % 15,73 % 16,82 % 9,81 % 

31. 8. 2009 33,11 % 25,71 % 15,44 % 15,87 % 9,87 % 

30. 9. 2009 31,91 % 26,40 % 15,86 % 15,96 % 9,87 % 

31. 10. 2009 31,50 % 26,64 % 16,03 % 15,79 % 10,04 % 

30. 11. 2009 31,84 % 26,59 % 15,95 % 15,60 % 10,02 % 

31. 12. 2009 32,37 % 26,78 % 15,54 % 14,58 % 10,73 % 

31. 1. 2010 30,96 % 26,27 % 15,15 % 16,88 % 10,74 % 

28. 2. 2010 31,44 % 25,84 % 15,09 % 16,98 % 10,65 % 

31. 3. 2010 29,58 % 27,58 % 16,64 % 15,90 % 10,30 % 

Povprečje 31,99 % 26,44 % 15,49 % 15,84 % 10,23 % 

Standardni 

odklon 
0,94 % 0,52 % 0,50 % 0,84 % 0,41 % 

Povprečna st. 

rasti 
-0,89 % 0,27 % 0,89 % 0,57 % -0,19 % 

 

 



Priloga 9 

 

Sestava naloţb po vrednostnih papirjih  

Vrsta v. p. Delnice Denar  

31. 3. 2009 91,81 % 8,19 %  

30. 4. 2009 95,10 % 4,90 %  

31. 5. 2009 96,04 % 3,96 %  

30. 6. 2009 93,22 % 6,78 %  

31. 7. 2009 95,97 % 4,03 %  

31. 8. 2009 96,01 % 3,99 %  

30. 9. 2009 94,06 % 5,94 %  

31. 10. 2009 93,27 % 6,73 %  

30. 11. 2009 93,44 % 6,56 %  

31. 12. 2009 93,53 % 6,47 %  

31. 1. 2010 95,26 % 4,74 %  

28. 2. 2010 94,35 % 5,65 %  

31. 3. 2010 95,03 % 4,97 %  

Povprečje 94,39 % 5,61 %  

Standardni 

odklon 
1,26 % 1,26 % 

 

 

Povprečna st. 

rasti 
0,29 % -4,07% 

 

 

 

 



Priloga 10 

 

Priloga  10  Delniški podsklad KD Tehnologija 

Sestava naloţb po panogah 

Panoga Informacijska tehnologija Zdravstvo Telekomunikacije Drugo Industrija 

31. 3. 2009 37,85 % 25,99 % 23,64 % 10,29 % 2,23 % 

30. 4. 2009 38,82 % 24,10 % 24,68 % 10,18 % 2,22 % 

31. 5. 2009 34,91 % 28,20 % 24,48 % 12,17 % 0,24 % 

30. 6. 2009 34,14 % 30,18 % 24,46 % 10,94 % 0,28 % 

31. 7. 2009 32,92 % 28,39 % 25,54 % 12,87 % 0,28 % 

31. 8. 2009 32,17 % 27,20 % 24,75 % 15,60 % 0,28 % 

30. 9. 2009 32,77 % 26,81 % 24,18 % 15,97 % 0,27 % 

31. 10. 2009 28,55 % 25,55 % 21,77 % 23,88 % 0,25 % 

30. 11. 2009 28,17 % 26,53 % 21,66 % 23,38 % 0,26 % 

31. 12. 2009 28,98 % 26,74 % 21,67 % 22,35 % 0,26 % 

31. 1. 2010 27,56 % 27,32 % 20,63 % 24,24 % 0,25 % 

28. 2. 2010 27,71 % 27,63 % 20,81 % 23,60 % 0,25 % 

31. 3. 2010 26,77 % 27,25 % 21,40 % 22,97 % 1,61 % 

Povprečje 31,64 % 27,07 % 23,05 % 17,57 % 0,67 % 

Standardni 

odklon 
3,87 % 1,41 % 1,68 % 5,65 % 0,75 % 

Povprečna st. 

rasti 
-2,84 % 0,40% -0,83 % 6,92% -2,68% 

 



Priloga 10 

 

Sestava naloţb po vrednostnih papirjih 

Vrsta v. p. Delnice Denar Skladi Depoziti Drugo 

31. 3. 2009 82,74 % 10,25 % 6,97 %   0,04 % 

30. 4. 2009 83,44 % 9,98 % 6,38 %   0,20 % 

31. 5. 2009 79,78 % 9,09 % 8,05 % 2,89 % 0,19 % 

30. 6. 2009 79,73 % 8,38 % 9,33 % 2,41 % 0,15 % 

31. 7. 2009 78,00 % 10,40 % 9,13 % 2,20 % 0,27 % 

31. 8. 2009 75,51 % 8,68 % 8,88 % 6,79 % 0,13 % 

30. 9. 2009 75,60 % 9,33 % 8,42 % 6,56 % 0,09 % 

31. 10. 2009 68,51 % 12,38 % 7,61 % 11,46 % 0,04 % 

30. 11. 2009 68,77 % 12,16 % 7,85 % 11,08 % 0,14 % 

31. 12. 2009 69,57 % 11,61 % 8,08 % 10,59 % 0,15 % 

31. 1. 2010 67,46 % 12,59 % 8,31 % 10,43 % 1,21 % 

28. 2. 2010 68,31 % 9,54 % 8,09 % 12,61 % 1,45 % 

31.3. 2010 68,17 % 6,29 % 8,87 % 15,65 % 1,02 % 

Povprečje 74,28 % 10,05 % 8,15 % 8,42 % 0,39 % 

Standardni 

odklon 
5,80 % 1,74 % 0,81 % 4,33 % 0,47 % 

Povprečna 

st. rasti 
-1,60 % -3,98 % 2,03 % 18,40 % 30,98 % 

 

 


