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PREDGOVOR 
 
V diplomski nalogi sem želela pojasniti osnovne elemente osebnega premoženja, ki bi jih 
moral poznati vsak preden se loti plemenitenja privarčevanih prihrankov. Nakazujem na 
pomen osebnih financ, katerim bi morali nameniti vedno več pozornosti, saj bomo imeli le 
toliko, koliko si bomo sami ustvarili s svojim odnosom do premoženja. Zato pa ne smemo 
pozabiti na upravljanje s privarčevanimi sredstvi. Učinkovito upravljanje je odvisno od 
dobrega poznavanja lastnega premoženjskega stanja in njegovega stalnega spremljanja, 
spremljanja prihodkov in obvladovanja odhodkov ter načrtnega določanja ciljev. Opozoriti 
želim tudi na nekatere dejavnike, ki bi jih bilo potrebno upoštevati pri odločitvah pri 
ravnanju z denarjem in osebnim premoženjem. Te dejavnike se mi je zdelo smiselno 
razdeliti v tri skupine, in sicer na osebne dejavnike, ekonomske dejavnike in psihološke 
dejavnike. Na podlagi teh se vlagatelj lažje odloči, katera naložba je zanj bolj primerna, saj 
spozna kateri elementi so zanj pomembni pri izboru naložbe. Zanimiv je predvsem 
vlagateljev odnos do tveganja in kako ta vpliva na izbor naložbe, eden od pomembnejših 
dejavnikov pa je tudi izbor cilja, ki ga s finančno naložbo želimo doseči. Katerim 
dejavnikom bo vsak posameznik posvečal več pozornosti pa je odvisno od tega, kar želi 
doseči z naložbo. Za boljšo izbiro ustrezne finančne naložbe, pa je treba pridobiti tudi 
nekaj, za to potrebnega finančnega znanja. 
 
V zadnjih desetih letih se je slovenski finančni trg močno organiziral in na trgu so se 
možnosti za investiranje prihrankov močno povečale. V nalogi sem se omejila na 
predstavitev nekaterih naložbenih možnosti, ki se ponujajo varčevalcem na domačem 
slovenskem trgu, čeprav imamo možnost investirati svoje prihranke tudi na tujih trgih. Za 
slovensko prebivalstvo so bile vrsto let skoraj edina možnost plemenitenje prihrankov v 
finančnih naložbah nizko donosne bančne vloge. Sedaj imamo na izbiro veliko različnih 
naložbenih možnosti in moramo izbrati primerne glede na lastne finančne zmožnosti in 
osebne cilje oz. cilje gospodinjstva. To predstavlja za vlagatelja izziv, zato je potrebno pri 
oblikovanju optimalnega življenjskega portfelja nekaj finančne discipline, znanja in 
odgovornosti. Razlogi, zakaj se vlagatelj odloči za posamezne oblike naložbenih možnosti 
so individualni in odvisni od osebnostnih lastnosti posameznega vlagatelja. 
Ne glede na široko paleto osnovnih finančnih instrumentov, v Sloveniji res večina 
prebivalstva še vedno investira svoje prihranke v varne in nedonosne bančne vloge, vendar 
to še ne pomeni, da smo bolj konzervativni, kot prebivalci drugih evropskih držav, saj je 
delež le-teh celo manjši kot v zahodnoevropskih državah. 
Temeljno spoznanje je, da lahko varčevalec oblikuje optimalni premoženjski portfelj, samo 
z razpršitvijo premoženja v različne oblike naložb, saj se lahko samo tako zavaruje pred 
morebitno izgubo celotnega privarčevanega premoženja. Spoznali smo, da je priporočljivo 
najprej poskrbeti za osnovno finančno varnost, ki naj bi bila osnovni cilj vsakega 
varčevalca, šele nato lahko razmišljamo o nadaljnjem plemenitenju prihrankov za 
doseganje drugih zastavljenih ciljev. 
 
In še stavek, ki bi si ga veljalo zapomniti: 
 

»Vaš današnji položaj je posledica vaših prejšnjih aktivnosti. Vaš prihodnji finančno-
življenjski položaj bo odvisen od vaših današnjih misli in aktivnosti.« 

 
Mag. Janez Balkovec 
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1. UVOD 
 
 
1.1 Opredelitev področja in opis problema 
 
Ker smo Slovenci živeli veliko časa v netržnem gospodarstvu, kjer je bila skoraj edina 
možnost plemenitenja prihrankov v bančnih vlogah, se še sedaj odraža stanje slabega 
poznavanja finančnega trga in oplemenitenja prihrankov z drugimi finančnimi instrumenti. 
Finančni trg pa se je začel v zadnjih desetih letih močno organizirati. Z ustanovitvijo borze 
vrednostnih papirjev, različnih investicijskih in pokojninskih skladov so se možnosti za 
naložbe prihrankov gospodinjstev bistveno povečale. To je postal hkrati za vlagatelja izziv, 
da svoje premoženje modreje in bolj donosneje oplemeniti, vendar pa je izbira pravega 
načina plemenitenja prihrankov med široko paleto možnosti, ki jih ponuja finančni trg, vse 
prej kot enostavna. Izbira je še toliko težja, ker ne obstaja recept, ki bi povedal katera 
naložba je najprimernejša, tako mora investitor oblikovati naložbe, ki so primerne zanj, ob 
tem pa mora upoštevati vrsto dejavnikov, ki vplivajo na odločitev. 
 
Med investitorji pa še vlada nezaupanje do novih oblik finančnih naložb. Poleg 
navezanosti prebivalstva na bančni sektor bi lahko razloge nezaupanja v nove oblike 
varčevanja iskali tudi v pojavu finančno posredniških podjetij, ki so v preteklosti ponujala 
varčevalcem visoke donose, na koncu pa propadla, varčevalci pa so ostali brez svojih 
prihrankov. 
 
Za večino ljudi predstavlja upravljanje z denarjem precej neznano področje. Presežki 
denarnih sredstev pogosto predstavljajo skrbi oz. odgovornost posameznika, da ta sredstva 
pravilno naloži. Spoznanje, da je ne glede na poklic, ravno znanje o financah zelo 
pomemben korak k zagotavljanju socialne varnosti in s tem k bolj zadovoljnemu in 
brezskrbnemu življenju, ni ravno razširjeno.  
 
V diplomskem delu bom predstavila različne dejavnike, ki vplivajo na odločanje pri 
upravljanju osebnega premoženja ter različne možnosti vlaganja in plemenitenja 
prihrankov prebivalstva, poleg finančnih naložb bom omenila tudi realne naložbe, kjer je 
najznačilnejša naložba v nepremičnine, vendar le v smislu varčevanja zanje. Ti poglavji sta 
najobsežnejši in najpomembnejši, vendar bi bilo zmotno misliti, da je samo upravljanje s 
premoženjem (ugotavljanje stanja premoženja, določanje ciljev, načrtovanje in planiranje 
ter prav tako samo informiranje) manj pomembno. Zadnje poglavje je namenjeno 
aplikativnemu delu, v katerem sem na podlagi različnih raziskav prikazala varčevalne in 
naložbene navade Slovencev ter kakšna je varčevalna klima. 
 
 
1.2 Namen, cilji in osnovne trditve 
 
Namen 
V diplomskem delu se ne bom osredotočila zgolj na samo upravljanje osebnega 
premoženja.  
Ker je pojem osebne finance zelo širok pojem, bom poskušala na kratko vendar razumljivo 
predstaviti čim več elementov, ki bi jih posameznik moral poznati, ko sprejema odločitve 
glede svojega osebnega premoženja. 
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Opozoriti želim na pomen upravljanja osebnih financ. Pomembno je, da preden naložimo 
svoje prihranke v katero koli od naložbenih možnosti temeljito razmislimo, in tako 
sprejmemo odločitev, ki ustreza naši osebnosti in našim ciljem. 
Predstavila bom glavne dejavnike, ki imajo bistveni vpliv pri odločanju o oblikovanju 
optimalnega premoženjskega portfelja posameznika. Ti dejavniki so lahko osebne, 
ekonomske ali psihološke narave. 
Namen naloge je tudi predstaviti naložbene možnosti slovenskega prebivalstva, nekatere 
možne oblike naložb in varčevanja za posameznike, ki želijo oplemenititi svoje prihranke 
in na kratko predstaviti razpoloženje med slovenskimi varčevalci na področju finančnih 
instrumentov v primerjavi z nekaterimi evropskimi državami in ZDA. 
 
Cilji  
Cilji, ki izhajajo iz področja raziskovanja so: 

- preučiti pojem osebnih financ in spoznati elemente premoženja, 
- spoznati dejstvo, da se potrebe po denarju skozi življenje spreminjajo, kakor se 

spreminjajo tudi želeni cilji, 
- čim bolj spoznati dejavnike, ki vplivajo na naše odločitve pri izboru naložb; 

predvsem kakšen odnos imamo do tveganja, kakšen je pomen pravilno zastavljenih 
ciljev in kako lahko vplivajo na nas drugi in okolje, 

- spoznati, da ni vsaka vrsta naložbe primerna za vsakogar, te se razlikujejo po 
donosnosti, tveganju, likvidnosti; katero izbrati je odvisno od premoženjskega 
stanja, osebnostnih lastnosti in ciljev. 

 
Osnovne trditve 
Slovenci bi morali zmanjšati potrošnjo ter povečati varčevanje in investicije, ter si s tem 
zagotoviti relativno ugodno življenjsko raven, prav tako se premalo informiramo o 
različnih možnostih nalaganja prihrankov in se zaradi tega pogosto odločamo za navaden 
depozit na banki. 
Posameznik mora ustvarjati svoje premoženje sistematično, in sicer tako, da spozna svoje 
dejansko finančno stanje, opredeli osebne cilje in upravlja premoženje. Prvi pogoj za to je, 
da najprej poskrbi za osnovno finančno varnost sebe in svojih bližnjih, šele zatem naj 
plemeniti svoje prihranke. 
 
 
1.3 Predpostavke in omejitve raziskave 
 
Predpostavljam, da je zelo priporočljivo poznati finančni trg in možnosti finančnih naložb, 
če želimo investirati svoje prihranke tako, da bodo naša pričakovanja glede donosa čim 
bolj uresničljiva. 
Finančna varnost je en od glavnih ciljev, ki bi ga moral vsak posameznik doseči, in to čim 
prej. Ta pa ne pride sama od sebe ampak se je potrebno za dosego le-te potruditi. Potrebno 
je varčevati in prihranke investirati; najlažje pa varčujemo tako, da porabimo manj kot 
zaslužimo. 
V diplomskem delu se bom omejila zgolj na Slovenski finančni trg in na naložbe za sektor 
prebivalstva v Sloveniji, čeprav imamo vlagatelji možnost vlagati svoje prihranke izven 
meja naše države. 
Pri opredelitvi naložb se bom omejila samo na finančne naložbe in na podrobnejši razlagi 
nekaterih od njih. 



7 

1.4 Predvidene metode raziskovanja 
 
Raziskava bo potekala na mikroekonomski ravni. Tu gre za proučevanje pomena 
upravljanja finančnih naložb, proučitev dejavnikov, ki vplivajo na odločitve ter 
predstavitev preučevanih možnosti za finančne naložbe in nekatere možne oblike 
varčevanja. 
V diplomski nalogi bom uporabila predvsem deskriptivni pristop (metoda deskripcije) k 
raziskovanju. Saj bom temo diplomskega dela predstavila predvsem teoretično. Raziskava 
je tako tudi statična, saj gre predvsem za ugotavljanje trenutnih možnosti na področju 
osebnih financ. 
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2. OPREDELITEV OSEBNIH FINANC 
 
 
2.1 Osebno premoženje 
 
Razne definicije premoženja govorijo, da so to pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz naše 
lastnine. Po definiciji je premožen tisti, ki ima veliko gmotnih dobrin. Naj dodamo: ki niso 
kupljene na kredit ali leasing. Zasledimo, da je premoženje imeti stvari in denar v svoji 
lasti. Za obvladovanje osebnega premoženja pa je potrebno nekaj časa, znanja in 
informacij (Balkovec 2000, 17). 
Osebne finance so začetek in vzrok za nastanek vseh drugih finančnih področij. Brez 
varčevanja in potrebe po dobrem upravljanju osebnega premoženja ne bi bilo razvoja 
bančništva in razmaha kapitalizma, kapitalski trgi pa bi izgubili pomen (Groznik 2001, 9). 
Osebne finance zajemajo vse, kar se nanaša na posameznikovo premoženje in kar nanj 
vpliva. Razpon odločitev, ki jih pri tem sprejema, storitev in izdelkov, ki jih pri tem 
uporablja, je neizmerno širok, hkrati pa odvisen od značaja slehernega posameznika in 
okolja, v katerem prebiva (Groznik 2001, 10). 
V bistvu moramo paziti na tri stvari: pohlep, strah in čredni nagon. Pohlep po denarju, 
premoženju je zelo nevaren. Pohlep po denarju vas ne bo pripeljal do zadovoljstva. 
Vsekakor pa tudi popolna brezbrižnost do denarja in premoženja ni dobra. Drugi dejavnik 
je strah. Mnogi ne sprejemajo nobenih tveganji in želijo živeti v »vati«. Sami poznamo 
pregovor, kdor ne riskira, ne profitira. Nasprotje, pretiran pogum, pa tudi ni dobro, saj je že 
mnoge pripeljalo na beraško palico, ker so preveč tvegali in vse izgubili. Čredni nagon: 
kamor gredo vsi, gremo tudi mi. Vedeti moramo, da s črednim nagonom velikokrat 
manipulirajo marketing in mediji. Imejmo svojo lastno sodbo in lastne odločitve. Pretirana 
nezaupljivost pa tudi ni dobra, saj nam lahko vlak medtem že odpelje. Uravnoteženi 
pohlep, strah in čredni nagon je prav tako pomembno kot pridobivati in porabljati denar 
(Balkovec 2000, 17–18). 
Svoje premoženje lahko gradimo samo s svojim denarjem, in to s tistim, ki nam ostane od 
svojih odhodkov  (slika 1) (Balkovec 2000, 28). Tako so del premoženja, brez katerega ne 
gre, naši prihranki. Če jih imamo doma, so nedonosni, tudi njihova varnost je vprašljiva. 
Kadar jih zaupamo banki, pa predstavljajo trdno, varno osnovo našega osebnega 
premoženja, korenine našega premoženjskega drevesa (Miš Svoljšak 2001, 102). 
 
SLIKA 1: Ostanek dohodka lahko namenimo za graditev premoženja 

 
Vir: Balkovec 2000, 29 
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PREMOŽENJA 

varčevanje 
investiranje 

OSTANEK 
dohodki - odhodki 
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Kadar ekonomski subjekti kupujejo in prodajajo že obstoječe ali pa novo premoženje, s 
transakcijami »prilagajajo sestavo svojega premoženja«, kjer premoženje predstavljajo 
skupine finančnih in realnih aktiv. Finančna aktiva je premoženje v obliki denarja, terjatev, 
vrednostnih papirjev, vlog pri finančnih institucijah ipd. Realna aktiva pa je premoženje v 
obliki zemlje, stavb, strojev, trgovskega blaga ipd. S prodajami izločijo iz svojega 
premoženja določene vrste aktiv in z nakupi vključijo druge vrste. To počnejo z namenom, 
da bi dosegli višji donos, spremenili likvidnost aktiv ali spremenili tveganje aktiv, da 
prihodnji donosi ne bodo enaki pričakovanim (Mramor 1993, 67). 
Za oblikovanje trdnega osebnega premoženja pa se moramo držati naslednjih pravil (Miš 
Svoljšak 2001, 110): 

- Vedeti, zakaj investiramo. Vsak, ki se loti tega opravila, se loti tega z drugačnim 
namenom, čeprav je cilj pri vseh, ki investirajo, isti – doseči finančno varnost. 
Podcilji, če jim tako rečemo, pa so lahko tudi samo imeti nekaj denarja za vsak 
slučaj, priti do strehe nad glavo ali pa, kar je zelo pomembno, imeti finančno varno 
starost. Cilji, ki jih hočemo doseči z naložbami, nam morajo biti jasni še preden 
začnemo z izbiro naložb. 

- Investirati, da bi imeli več. Dobra naložba mora biti donosna. To pomeni, da nam 
prinese več, kot nam vzame inflacija. 

- Razpršiti denar med različne vrste naložb. V nobenem gospodarstvu ni gospodarske 
veje, ki bi bila stalno uspešnejša od ostalih. Zato nikar ne investirajmo samo v eno 
vrsto naložb. Ko izbiramo med področji, primernimi za naložbe, se ne dajmo 
zapeljati tistim, ki jih ima trg trenutno za vroče oz. najboljše. Premislimo raje, 
katere naložbe bodo zanimive čez nekaj let. 

- Razpršiti denar v okviru naložbe. Dober začetek uspešnih naložb zahteva tudi 
razpršitev v okviru posameznih naložbenih oblik. Nikar ne stavimo samo na eno 
vrsto obveznice ali na delnice enega podjetja. Prav tako razpršitev zahtevajo 
vzajemni skladi, če že zaradi drugega ne, pa zavoljo različnih naložbenih politik 
posameznih skladov. 

- Imeti stalen nadzor nad naložbami. Morda je najpomembnejši del investiranja prav 
v stalnem stiku z našimi obstoječimi naložbami. Še tako dober finančni svetovalec 
ne more odločati namesto vas. Občasno je le treba prelistati finančne časopise ali 
odpreti finančno stran v svojem priljubljenem dnevniku. 

 
 
2.2 Elementi premoženja 
 
Premoženje v osnovnem pomenu mora poskrbeti za našo oz. družinsko osnovno socialno 
varnost, to je tisti temelj, ki bi ga moral ustvariti vsak delovno sposoben in aktiven 
posameznik v normalno razvitem gospodarstvu. 
Premoženje lahko razdelimo na elemente osnovne socialne varnosti in na dodatno 
premoženje. Osebni ali družinski kapital pomeni najvišjo možno obliko socialne varnosti. 
Elementi osnovne socialne varnosti (Balkovec 2000, 36): 
Zaščita ob izpadu delovne sposobnosti 
Delovna sposobnost oz. zmožnost za delo izvira iz temeljne pravice do dela. Lahko pa se 
zgodi, da delovno sposobnost trajno ali začasno izgubimo. Do trajne izgube pride v 
primeru nezgode ali bolezenske invalidnosti, do začasne pa zaradi lažje bolezni ali nezgode 
z manjšimi posledicami, lažjimi poškodbami. V obeh primerih se nam zmanjšajo prihodki, 
lahko celo tako padejo, da je ogrožen naš obstoj. Na socialni vidik resnično vpliva le trajna 
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izguba delovne sposobnosti, to je invalidnost. V takem primeru imamo potem nižje 
mesečne prihodke, osnovni stroški pa ostanejo enaki ali se celo povečajo. 
Zaščita družinskih članov 
Družina kot osnovna družbena celica potrebuje za svoje normalno delovanje dohodke. Te 
dohodke običajno zagotavljata starša. V primeru smrti enega ali obeh zakoncev lahko 
nastane problem preživetja otrok, ki jih je pokojnik preživel, ali pa še koga, ki je bil 
odvisen od pokojninskih dohodkov, na primer zakonec. Pri zaščiti družine moramo 
minimalno poskrbeti, da izpad dohodka ne ogrozi eksistence preživelih članov. 
Nepremičnina 
Danes za rešitev stanovanjskih problemov poskrbijo banke z varčevalno-kreditnimi 
programi. Možne so tudi kombinacije med institucijami na trgu kapitala. Odvisno je od 
ciljev in interesa posameznika, kje in kako želi prebivati. Je pa to dolgotrajen proces 
desetih ali več let. Eno nepremičnino potrebujemo za svoje bivanje. Preostale 
nepremičnine pa lahko oddajamo v najem. Vsekakor so naložbe v nepremičnine dobre, 
vendar obstajata vsaj dve nevarnosti: lokacija in likvidnost. 
Poskrbeti za šolanje otrok 
Stroške za šolanje je treba predvideti vnaprej, saj damo lahko s kvalitetno izobrazbo otroku 
dobre možnosti za vstop v življenje. To pa je eden od zdravih pozitivnih ciljev vsakega 
starša. Vnaprej zagotovljeno financiranje zmanjša tveganje, da v fazi otrokovega šolanja 
ostanemo brez dohodkov. Zavarovalnice, banke, družbe za upravljanje in druge finančne 
institucije nudijo veliko možnosti za študijsko štipendijsko varčevanje. 
Poskrbeti za dodatno pokojnino oz. rento 
Preskrba za tretje obdobje življenja, to je pokojninsko dobo, je danes pereč problem 
povsod v Evropi. Glavnino dohodkov si ljudje priskrbijo iz obveznega plačevanja 
pokojninskih prispevkov od svojih dohodkov v aktivni delovni dobi. Obstaja veliko rentnih 
programov pri finančnih institucijah, ki poskrbijo za dodatno rento. Obstajajo pa tudi 
individualni načini, kako poskrbeti za svojo pokojnino z naložbenim kapitalom. 
Ohranjanje osnovnega standarda 
Osebni ali družinski standard pomeni komfortni nivo, v katerem oseba oz. družina živi. 
Osnovni standard družine naj bi vseboval tiste stvari in elemente, ki so nujno potrebni za 
delovanje take skupnosti. Če se osredotočimo samo na materialni standard, se ta kaže v 
kvaliteti bivalnega prostora, v kvaliteti naprav in aparatov v stanovanju ali hiši, v kvaliteti 
okolice nepremičnine in v kvaliteti premičnih stvari, ki so tudi del osnovnih sredstev 
družine. 
Finančna varnost in stabilnost 
Finančno varnost nam zagotavlja vedno dosegljiv likviden znesek. Človek se ob znesku, ki 
ga ima privarčevanega in dostopnega, počuti varnega, ker lahko pokrije nenadne in 
nepredvidene stroške. Lahko so to smrtni primeri v družini, nenadne bolezni… Lahko so to 
nepredvideni poslovni spodrsljaji. Kolikšen je znesek finančne varnosti, je odvisno od 
posameznika, od njegovih ciljev in življenjskega stila. Z naložbami denarja in kapitala se 
ustvarjajo skoraj vse finančne institucije, zato moramo izbrati pravo. Izbrati je treba tako, 
da s časom naša finančna varnost raste. 
Dodatno premoženje: 
Naložbeni kapital 
Gre za dodatno premoženje, ki ga namensko, to je ciljno, investiramo na trg kapitala z 
namenom, da ustvarimo še več premoženja. Na trgu kapitala lahko nastopamo sami, 
obstajajo pa možnosti, da si poiščemo družbo za upravljanje. 
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Kapital iz hobija 
Gre za dodatno premoženje, ki ga nekdo ustvarja s hobijem, ki ga goji, na primer bolj ali 
manj dragocene zbirke, umetnine, orožje, starine… V to skupino investitorjev lahko 
štejemo tiste posameznike, ki nastopajo na trgu kapitala iz čistega hobija. Običajno 
investirajo manjša sredstva, manjše zneske. 
 
Osnovne socialne varnosti in osebnega premoženja ne moremo obravnavati po posameznih 
elementih, ampak mora biti pristop k iskanju preproste in celovite  rešitve individualen. 
Upoštevati moramo dinamiko, ki nastaja skozi različne časovne življenjske in finančne 
situacije. 
Upoštevati je treba tudi dejstvo, da se naši cilji s časoma menjajo (slika 2) in da je treba 
imeti sklenjene fleksibilne finančne programe, ki nas ne omejujejo pri zastavljanju in 
doseganju novih ciljev. Obstaja možnost in nevarnost, da nas programi, vezani na preživele 
cilje, omejujejo pri novih ciljih (Balkovec 2000, 34). 
 
SLIKA 2: Potrebe in prihodki skozi življenje 

OTROŠTVO AKTIVNA DOBA UPOKOJITEV

 
 
Vir: Balkovec 2000, 35 
 

Potrebe 
večje kot 
dohodki

Potrebe 
večje kot 
dohodki 

Potrebe manjše 
od dohodkov 
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3. UPRAVLJANJE OSEBNIH FINANC 
 
Osebne finance zajemajo vse, kar se nanaša na posameznikovo premoženje in kar nanj 
vpliva. Razpon odločitev, ki jih pri tem sprejema, storitev in izdelkov, ki jih pri tem 
uporablja, je neizmerno širok, hkrati pa odvisen od značaja slehernega posameznika in 
okolja, v katerem prebiva. 
V osebne finance sodijo odločitve in razmisleki, ki so življenjsko pomembni. Vprašanj in 
področij osebnih financ je domala neskončno. Kot je neskončno različnih osebnosti, 
življenjskih slogov in pogledov na življenje. Ni samo enega recepta, kar je dobro in 
smiselno za enega, je lahko za drugega neprimerno in nekoristno. 
Obstaja pa nekaj splošnih napotil, opozoril in orodij, ki lahko – ne glede na naše razlike 
pripomorejo k boljšemu upravljanju lastnega premoženja in obveznosti (Groznik 2001, 
10). 
 
 
3.1 STANJE OSEBNEGA PREMOŽENJA  
 
Prvi korak na poti k učinkovitemu upravljanju osebnega premoženja je pregled 
premoženja, obveznosti in načrtov povezanih z upravljanjem osebnega premoženja. 
Smiselno je vsaj enkrat na leto sestaviti in zapisati bilanco osebnega premoženja in 
obveznosti, pregledati tekoče finančne prihodke in odhodke ter postaviti cilje upravljanja 
premoženja. 
Ugotovitev in spremljanje lastnega premoženjskega stanja nam pomaga opredeliti cilje, 
povezane z osebnim premoženjem, in poiskati pot do njih. Treba je sestaviti seznam 
vrednosti osebnega finančnega premoženja, določiti njegovo oceno in ugotoviti višino 
finančnih obveznosti. Razlika med vso vrednostjo premoženja in obveznostmi pokaže 
približno oceno neto vrednosti premoženja. Tabela 1 prikazuje samo nekaj pogostejših vrst 
premoženja in obveznosti, sami pa seveda lahko dodamo tudi svoje. 
 
TABELA 1: Osebno premoženje in obveznosti 
Finančno premoženje Finančne obveznosti 
Bančne vloge (vezana sredstva, povečano 
stanje na tekočem računu) 

Najeta posojila 

Vrednostni papirji (delnice, obveznice, …) Neporavnane obveznosti kreditnih kartic 
Drugi lastniški deleži v podjetjih (d.o.o.) Drugi dolgovi (obveznost do dobaviteljev – 

štipendije oz. šolnine, posojila sorodnikov, 
…) 

Vrednost premij življenjskega zavarovanja Neplačani del lizinga 
Vrednost premij pokojninskega zavarovanja Morebitno doplačilo dohodnine 
Vrednost nepremičnin (hiše, stanovanja, 
vikenda, parcele, …) 

 

Vrednost premičnin (avtomobila, plovila, 
umetnin, nakita, …) 

 

Odobrena posojila (sorodnikom)  
Skupna vrednost Skupna vrednost 
Vir: Groznik 2001, 10 
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Pregled tekočih finančnih prihodkov in odhodkov omogoča, da bolj smotrno opredelimo 
upravljanje svojih obveznosti in pomaga postaviti okvir za analizo naših možnosti 
zadolževanja in možnosti za časovno uresničljivo doseganje ciljev (Groznik 2001, 10). 
 
 
3.2 PLANIRANJE IN ODLOČANJE 
 
Varčevanje in investiranje se začne z načrtnim zbiranjem finančnega premoženja in sicer 
na način, da se posameznik odreče delu rednih prihodkov in ta denar nameni za ustvarjanje 
kapitala, ki ga potem premišljeno plemeniti. Veliko ljudi podleže že na tej točki, ker 
nimajo temeljitega načrta, saj je življenje polno skušnjav, ki človeka odvračajo od 
varčevanja. Zato je najbolje, da gre del dohodka samodejno v izbrane naložbe, še preden 
ga človek prične porabljati. Ta princip se imenuje »plačaj najprej sebi« in, če se ga 
posameznik dosledno drži, bo zanesljivo vsako obdobje prihranil načrtovani znesek. Poleg 
tega se bo navadil živeti s preostankom. Večina ljudi pa ravna nasprotno: ko dobijo plačo, 
najprej poravnajo vse obveznosti in tisto na koncu meseca, če kaj ostane, privarčujejo. 
Težava je v tem, da največkrat na koncu ne ostane nič za varčevanje oz. zbiranje 
premoženja (Keown 2003, 23). 
Bodite in ostanite realni pri načrtovanju osebnega gospodarjenja. Najprej poskrbimo za 
osnovno socialno varnost, zaščito dohodkov in zaščito družine, poskrbimo za osnovne 
življenjske potrebe in osnovne življenjske cilje. Ko to temeljno življenjsko področje z 
lahkoto obvladujemo, lahko začnemo razmišljati o naložbah kapitala in morebitnih 
špekulacijah (Balkovec 2000, 28). 
Veliko ljudi občuti nekakšen strah, ker nimajo pod kontrolo svojega finančnega stanja. 
Sem spada tudi tesnoba zaradi nejasne finančne slike v prihodnosti. Življenje je 
nepredvidljivo in ga posameznik ne more v celoti kontrolirati. Lahko pa predvidi določena 
tveganja in izkoristi nekatere priložnosti: varčuje denar in ga pametno investira, kupi 
primerne zavarovalne produkte, se izogiba nepotrebnim stroškom ter za svoje osebno 
premoženje skrbi na način, ki zagotavlja korist in varnost njegovi družini na dolgi rok. Vse 
to so primeri, kjer lahko z dobrim finančnim planiranjem poveča kontrolo nad situacijami, 
ki vplivajo na njegovo finančno premoženje. »Finančno planiranje ne more nadzorovati 
prihodnosti. Lahko pa nam ponudi možnosti, da se z njo lažje soočamo« (Garner 1995, 
468). 
Načrtovanje proračuna je več kot zgolj naštevanje. Načrtovanje se začne šele, ko so našteti 
stroški. Na voljo sta dve možnosti (Schäfer 2002, 270): 

- Za vsako možnost napišite, koliko res nameravate porabiti za določeno stvar. Ne 
razmišljajte, ali je številka stvarna ali za koliko bi se morali prikrajšati. Velikokrat 
najde načrt sam svojo pot, čeprav se nam na začetku to zdi nemogoče. 

- Najprej navedite, koliko ste največ pripravljeni na mesec porabiti, potem pa poglejte, 
pri katerih postavkah boste številko znižali, da vsote ne bi presegli. 

Razlika med vsemi prihodki in odhodki v obdobju pove, koliko bomo v obdobju okvirno 
privarčevali oz. za koliko se bomo zadolžili. Pregled predvidenih tekočih prihodkov in 
odhodkov je smiselno napraviti vsaj za nekaj mesecev vnaprej. To olajša odločitev pri 
vlaganju prihrankov in omogoči, da najdemo najustreznejše vire financiranja, če so 
potrebni (Groznik 2001, 11). 
Kakor pri pregledu stanja premoženja, je tudi pri tem lahko koristen zapis, kot ga vidimo v 
tabeli 2. 
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TABELA 2: Načrt prihodkov in odhodkov 
Prihodki Odhodki 
Plača  Vzdrževanje stanovanja, hiše, vrta, 

avtomobila, … 
Finančni prihodki: pripisane obresti, 
realizirani kapitalski dobički 

Prehrana 

Izredni prihodki: 13. plača, regres, nagrade, 
vračilo dohodnine 

Oblačila, kozmetika, … 

Pogodbeno delo Rekreacija in drugi hobiji 
 Kultura (knjige, koncerti, …) 
 Izredni odhodki (bolezni, počitnice, enkratni 

nakupi, …) 
 Odplačila finančnih obveznosti (dolgov, 

obveznosti kreditnih kartic, davkov, 
prispevkov za socialno in zdravstveno 
zavarovanje) 

Skupaj prihodki v časovnem obdobju Skupaj odhodki v časovnem obdobju 
Vir: Groznik 2001, 11 
 
Slika 3 kaže temeljni potek odločanja pri oblikovanju sestave finančnega premoženja. 
Odločanje o tem, ali bo posameznik premoženje plemenitil na aktivni ali pasivni način, ter 
analiza in izbira posameznih finančnih naložb pridejo na vrsto šele, ko investitor ustrezno 
reši vprašanje strateške razporeditve finančnega premoženja (Kleindienst 2001, 36). 
 
SLIKA 3: Potek odločanja pri razporeditvi finančnega premoženja 

 

OSEBNI DEJAVNIKI 
Finančni cilji 

Finančne razmere 
Odnos do tveganja 
Znanje in izkušnje 

STRATEŠKA RAZPOREDITEV PREMOŽENJA 
 
 

delnice obveznice denarne rezerve 

Aktivno upravljanje 
premoženja 

Pasivno upravljanje 
premoženja 

ANALIZA IN IZBIRA POSAMEZNIH FINANČNIH 
NALOŽB 

Vir: Kleindienst 2001, 36 
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Ko se »oborožimo« z vpogledom v lastno premoženje in načrte, z razumevanjem lokalnih 
in globalnih naložbenih priložnosti, napoči trenutek za ukrepanje. Odločiti se moramo, kaj 
bomo s svojim premoženjem storili ter kam in koliko ga bomo naložili, da se bomo čim 
bolj približali zastavljenim ciljem. Pri odločanju se prepleta več med sabo povezanih 
dejavnikov: od premoženja, ciljev, starosti, odgovornosti do sebe in drugih, razvitosti 
ekonomskega okolja do odnosa do tveganja in likvidnostnih potreb (Groznik 2001, 16).  
 
 
3.2.1 Informiranost in obveščenost 
 
Da bi se lažje odločili kaj storiti glede premoženja in, da bi lahko spremljali stanje naložbe 
sta pomembna dejavnika tudi informiranost in obveščenost. Obveščenost pomeni vir 
informacij oz. način, kako pridobiti informacije o našem varčevanju. Te so različne glede 
na finančne produkte. Oblik obveščanja je več:  

- To lahko storimo z obiskom ustanove, pri kateri varčujemo, tu se lahko 
pozanimamo o stanju na našem računu in pridobimo še dodatne informacije.  

- Finančna ustanova tudi na domači naslov pošilja izpisek letnega stanja, kar je 
značilno predvsem za zavarovalnice, saj nas enkrat letno obveščajo z letnim 
poročilom o stanju privarčevanih sredstev.  

- Za banke in družbe za upravljanje pa je značilno, da ob vsaki spremembi pošljejo 
domov izpisek stanja. Omogoča nam zadovoljivo preglednost oz. obveščenost nad 
našim varčevanjem. 

- Dnevno časopisje nas vsak dan obvešča o stanju našega kapitala (banke objavljajo 
višino obrestne mere, družbe za upravljanje objavljajo vrednost točke premoženja 
za vsak dan, borza vrednostnih papirjev objavlja dnevne cene vrednostnih 
papirjev). Časopis pa je dober medij tudi za manipulacijo, zato moramo vedeti, kdo 
je avtor posameznega članka in kdo naročnik ter kakšen je njegov namen. 

- Management in upravni odbor obveščata lastnike o stanju njihovega kapitala z 
letnim bilančnim poročilom, ki je vezano na kapitalska varčevanja. Gre tudi za 
zakonsko predpisano obveščanje pri nekaterih produktih (vzajemni skladi). 

- Poročilo neodvisne revizijske hiše je zakonsko regulirano poročilo iz naslova 
lastniškega razmerja. Revizijska in bilančna poročila objavljajo tudi finančni 
časopisi in revije. 

- Tudi revije in prospekti družbe, pri kateri varčujemo so sredstvo obveščanja. 
Interne revije običajno izčrpno in subjektivno poročajo o našem varčevanju. Tu gre 
običajno za enostranske informacije brez primerjav z drugimi specializiranimi 
revijami, dostopnimi na finančnem trgu.  

- Finančne revije so vir člankov in strokovnih analiz, običajno so strokovno na višji 
ravni kot drugo časopisje, vendar tudi tu velja previdnost.  

- Prek poslovnih poročil, specializiranih finančnih oddaj in teleteksta lahko dobimo 
sprotne dnevne informacije. Družbe oz. institucije, ki imajo zakonsko predpisano 
javnost poslovanja, pa zelo rade izkoriščajo tovrstne medije za obveščanje oz. 
informiranje javnosti. Potrebna je previdnost pred nevarno polresnico in 
bombastičnostjo informacij, saj lahko privedeta do napačnega mnenja javnosti. 

- Internet in elektronska pošta sta kot vir informacij zelo zanimiva, vendar smo 
omejeni z dostopom do medmrežja.  
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- Na odprtih brezplačnih telefonskih linijah finančni strokovnjaki odgovarjajo na 
konkretna vprašanja, ki postavljajo potrošniki glede njihovih osebnih finančnih 
potreb.  

- Pri zastopnikih finančnih institucij dobimo informacije, vezane na paleto njihovih 
produktov. Ti vedno zagovarjajo svoj prodajni produkt kot najboljši, dejansko pa 
gre za enostransko podajanje informacij.  

- Maklerji svetujejo širše kot zastopniki, vendar zastopajo institucije iste vrste (npr: 
zavarovalnice). Posredujejo širše informacije kot zavarovalni zastopnik, vendar 
ožje kot svetovalci.  

- Neodvisni samostojni premoženjski svetovalci poznajo celotno ponudbo na trgu, 
saj zastopajo več finančnih institucij hkrati. Stranki lahko svetujejo celotno 
finančno zaščito nje same in njene družine, varnost osnovnih socialnih dobrin 
(šolanje otrok, nakup nepremičnin) in varno starost. 

Obveščenost je med drugim tudi stvar marketinga, zato je od posamezne institucije 
odvisno, koliko bo namenila za promocijo svojega podjetja oz. produkta in kakšen način 
bo pri tem izbrala. Obveščenost je močno odvisna tudi od našega načina iskanja informacij 
(Balkovec 2000, 147–50). 
 
 
3.2.2 Aktivno in pasivno investiranje 
 
Vlagatelj lahko k vlaganju pristopi pasivno ali aktivno. Aktivni vlagatelji so tisi, ki skušajo 
»premagati« trg oziroma doseči nadpovprečno donosnost svojega premoženja z načrtnim 
iskanjem napačno ovrednotenih (podcenjenih ali precenjenih) vrednostnih papirjev ali 
skupin vrednostnih papirjev na trgu. Ti vlagatelji skušajo doseči višjo donosnost, kot bi jo 
dosegli v primeru, da bi izbrane vrednostne papirje kupili in jih v nespremenjeni sestavi v 
portfelju obdržali na dolgi rok. Pogosto se jih napačno označuje za špekulante, saj je zanje 
podobno kot za špekulante značilno, da z vrednostnimi papirji trgujejo razmeroma 
pogosto. Vendar med špekulantom v pravem pomenu besede in aktivnim vlagateljem 
obstajajo pomembne razlike: 

- aktivni vlagatelj se vedno odloča na osnovi strateške razporeditve premoženja. Od 
nje nikoli pomembneje ne odstopa, deleže posameznih naložbenih skupin pa 
spreminja le v okviru vnaprej opredeljenih mej. 

- aktivni vlagatelj tveganju pri investiranju v vrednostne papirje namenja precejšnjo 
prozornost in se mu izpostavlja le znotraj vnaprej določenih omejitev. Špekulanta 
na drugi strani zanima skoraj izključno donosnost premoženja, tveganju pa namenja 
razmeroma malo pozornosti, 

- aktivni vlagatelj spremembe v deležih posameznih naložbenih skupin in naložb 
spreminja precej bolj poredko kot špekulant, za katerega ni nenavadno, da sestavo 
finančnega premoženja pomembno spremeni tudi v enem samem dnevu. 

Pasivni vlagatelji se z iskanjem precenjenih ali podcenjenih papirjev ter z napovedovanjem 
splošnih gibanj tečajev na trgu ne ukvarjajo. Tekoče tečaje vrednostnih papirjev sprejemajo 
kot dane. Pasivni pristop k vlaganju v vrednostne papirje je še posebej primeren za manjše 
investitorje, ki ima le povprečno ali podpovprečno znanje o vrednostnih papirjih in o trgu 
kapitala, ter za osebe, ki dogajanjem na trgu kapitala zaradi pomanjkanja časa ne morejo 
ali nočejo namenjati večje pozornosti (Kleindienst 2001, 75–82). 
Vlagatelj se seveda lahko odloči tudi za kombinacijo aktivnega in pasivnega pristopa k 
investiranju. To lahko doseže z razdelitvijo premoženja na aktivni in pasivni del. Vlagatelj 
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že na začetku finančno premoženje razdeli na dva dela: del, ki ga bo upravljal aktivno, in 
del, ki ga bo upravljal pasivno. Tako se deloma zavaruje pred nevarnostmi, ki jih prinaša 
neuspešno aktivno investiranje, saj bo tudi v primeru napačne odločitve deloma zaščiten z 
donosnostjo, doseženo s pasivnim delom premoženja. Tovrstni način investiranja je 
primeren predvsem za tiste, ki upravljajo večje zneske premoženja. Od vlagatelja zahteva 
precej samodiscipline, saj je oba dela premoženja nujno treba jasno ločiti že na začetku in 
ju nato ločeno upravljati (ibid., 83). 
Za aktivni pristop k vlaganju v vrednostne papirje naj bi se odločali le vlagatelji, ki 
nadpovprečno dobro poznajo finančne naložbe in trg kapitala ter imajo dovolj informacij o 
dogajanjih na trgu vrednostnih papirjev. Investitorji na splošno težijo k temu, da svoje 
znanje in sposobnosti precenjujejo. Manjši investitor, ki se z vlaganjem v vrednostne 
papirje srečuje prvič, naj ne glede na lastno prepričanje o ravni svojega znanja svoj 
investicijski program v največji meri ali celo v celoti nasloni na pasivni pristop. 
Metode aktivnega vlaganja zahtevajo precejšen vložek časa. Značilni nadpovprečno 
premožni vlagatelj, ki se z vlaganjem v vrednostne papirje ne ukvarja po službeni 
dolžnosti, za uspešno izvajanje metod aktivnega upravljanja premoženja, ki temeljijo na 
tempiranju trga, enostavno nima dovolj časa (ibid., 86). 
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4. DEJAVNIKI ODLOČANJA PRI UPRAVLJANJU FINANČNIH NALOŽB 
 
 
4.1 OSEBNI DEJAVNIKI 
 
Optimalna naložba prihrankov posameznika ali gospodinjstva je odvisna od njegovega 
osebnega finančnega profila, ki ga opredeljujejo štirje ključni dejavniki (Kleindienst 
2001a, 22): 

- finančni cilji ali cilji, ki jih oseba želi doseči z naložbo prihrankov, 
- posameznikove finančne razmere, 
- posameznikov odnos do tveganja, 
- posameznikove izkušnje z naložbo prihrankov v različne finančne oblike in 

poznavanje naložb. 
Naj tu poudarimo, da je smiselno in priporočljivo, če posameznik prihranke nalaga z vidika 
celotnega gospodinjstva oz. družinske celice, v kateri biva. 
V nadaljevanju obravnavamo štiri temeljne dejavnike, ki določajo najustreznejšo 
razporeditev prihrankov posameznika. Kot pa bomo videli iz zapisanega, se osebni 
dejavniki prepletajo tudi z ekonomskimi. Tako tveganja, razpršenosti, likvidnosti in še 
katerega drugega dejavnika ne moremo obravnavati povsem ločeno. 
 
 
4.1.1 Finančni cilji 
 
Posameznik se mora najprej vprašati, kaj želi biti, kaj želi narediti in kaj želi imeti. 
Postaviti si mora jasne cilje, ki so izraženi v številkah in času. Določitev cilja spodbuja 
ustvarjalnost. Ko si posameznik ustvari neko veliko sliko, spozna, katere sestavne dele 
mora uporabit, da pride do cilja (Schäfer 2002, 77 in 171). 
Ko imamo pri sebi razčiščeno stanje svojega premoženja, je čas, da razmislimo o svojih 
ciljih. Pri določitvi ciljev, je slednje smiselno napisati na list papirja, jih časovno opredeliti 
ter ugotoviti, kako blizu smo jim po finančni plati in kakšno upravljanje osebnega 
premoženja nas bi pripeljalo do uresničitve v želenem času (Groznik 2001, 11). 
Cilji so različni v različnih življenjskih dobah. Spremenijo se cilji ter sestava prihodkov in 
odhodkov, določanje življenjskih ciljev in z njimi povezano upravljanje osebnega 
premoženja pa sta kljub temu še vedno pomembna (Groznik 2001, 14). 
Pri določanju ciljev ne smemo biti niti preveč optimistični niti preskromni. Zavedati se 
moramo, da je prihodnost negotova – tako ekonomska prihodnost okolja, v katerem 
živimo, kot naša osebna (varnost zaposlitve, nenadne bolezni, nesreče…). Načrtovanje 
osebnih ciljev in razmišljanje o finančnih ukrepih, potrebnih za njihovo uresničitev, sta 
temelj dobrega upravljanja osebnega premoženja (Groznik 2001, 14). 
Gospodinjstvo želi z naložbo prihrankov doseči enega ali več izmed naslednjih ciljev 
(Kleindienst 2001a, 23): 

- doseči osnovno finančno varnost (se zavarovati pred nepričakovanimi izdatki in/ali 
nepričakovano izgubo dohodka); 

- ustvariti določen znesek prihrankov za zadovoljitev določenega finančnega cilja v 
prihodnosti (sem sodijo predvsem nakup premičnin in nepremičnin večjih in manjših 
vrednosti, varčevanje za šolnino in deloma pokojninsko varčevanje); 

- ustvarjanje tekočih dohodkov iz varčevanja za financiranje tekoče potrošnje 
(prejemanje rednih obresti). 
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Čeprav večina varčuje, da bi imela od tega v prihodnosti določene koristi, jih precej 
končnih ciljev varčevanja ne opredeli dovolj jasno. O pravilno zastavljenem cilju 
varčevanja ali investiranja lahko govorimo tedaj, ko oseba jasno opredeli vsaj (Kleindienst 
2001, 37): 

- dobrine ali potrebe, ki jih želi pridobiti oz. zadovoljiti z varčevanjem/investiranjem; 
- višino dodatnega zneska (razliko med že privarčevanimi in celotnimi potrebnimi 

sredstvi), potrebnega za nakup te dobrine; 
- časovni rok, v katerem želi nakup ali zadovoljitev potreb opraviti. 

Kdor se loti naložbe prihrankov na podlagi napačno opredeljenega cilja, bo najverjetneje 
tvegal več ali manj, kot bi smel ali bi lahko, pri doseganju finančnih ciljev pa bo v 
najboljšem primeru povprečno uspešen. 
Finančni cilji se razlikujejo po dveh ključnih elementih (Kleindienst 2001a, 23): 

- predvidenem roku za dosego finančnega cilja ali ročnosti – finančni cilj je lahko 
kratkoročen (dosežen naj bi bil prej kot v letu dni), srednjeročen (prej kot v treh ali 
petih letih) ali dolgoročen (pozneje kot v petih letih); 

- nujnosti – finančni cilj je lahko bolj (nakup prvega stanovanja) ali manj nujen (nakup 
počitniške hišice). 

Žal tudi tisti, ki varčevalne cilje zastavijo pravilno, pogosto ne znajo vzpostaviti pravilne 
povezave med varčevalnimi cilji ter prednostmi in slabostmi, ki jih ponujajo posamezne 
naložbene skupine. Tudi za takšne osebe velja, da običajno prihrankov ne oblikujejo v 
ustrezni sestavi. Pohlep, nespametno zastavljeni finančni cilji in napačna vzpostavitev 
povezav med finančnimi cilji ter prednostmi in slabostmi posameznih naložbenih skupin so 
ene največjih in najpogostejših pasti, v katere se ujamejo zasebni vlagatelji, in tako tudi 
eden najpogostejših razlogov za nezadovoljstvo vlagateljev nad potekom varčevanja 
(Kleindienst 2001, 37). 
Med pomembnejše kratkoročne- in srednjeročne finančne cilje sodijo nakup avtomobila, 
bele tehnike, manjša obnova stanovanja, počitnice in podobno. Pomembna značilnost teh 
ciljev je, da so navadno dokaj nujni, njihova ročnost je krajša od treh let in ne gre za 
izdatke največjih vrednosti. Le malokdo zato za dosego teh finančnih ciljev varčuje 
sistematično in daljši čas, če že sploh varčuje in nakupa ne financira izključno s posojilom. 
Dolgoročnih finančnih ciljev je manj kot kratkoročnih, so pa pomembnejši in jih je teže 
doseči. Za to je treba ustvariti zelo velik obseg prihrankov, od uspešnosti uresničitve teh 
ciljev pa sta odvisni zlasti blaginja in sreča posameznika v prihodnosti. Zahtevnost 
doseganja dolgoročnih ciljev je večja tudi zato, ker je uspešnost njihovega uresničevanja 
zelo odvisna od vrst naložb, v katerih varčuje gospodinjstvo. Ključni in najpomembnejši 
dolgoročni finančni cilji so varčevanje za dodatno pokojnino, varčevanje za nakup 
stanovanja ali hiše, varčevanje za nakup drugih nepremičnin večje vrednosti (počitniške 
hišice, jahta,…), varčevanje za šolanje otrok (Kleindienst 2001a, 26). 
Ciljna dolžina varčevanja mora igrati ključno vlogo pri odločanju posameznika o 
razporeditvi prihrankov. Na splošno velja naslednje načelo, ki si ga velja zapomniti: daljše 
ko je obdobje varčevanja oz. čas do načrtovane uresničitve finančnega cilja, več tveganja si 
lahko privošči investitor (Kleindienst 2001, 38). 
Dolžina obdobja, v katerem bo varčeval za dosego določenega finančnega cilja, naj bo 
ključna spremenljivka, ki določa, kolikšen delež premoženja bo plemenitil v posamezni 
osnovni naložbeni skupini. 
Žal je čas varčevanja za doseganje določenega finančnega cilja vnaprej dostikrat težko 
opredeliti. Že od začetka realno zastavljeni finančni cilji torej lahko precej izboljšajo 
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uspešnost posameznika, saj bo že takoj prihranke razporedil v ustrezne naložbene skupine 
(Kleindienst 2001, 42). 
 
 
4.1.2 Finančne razmere 
 
Finančne razmere gospodinjstva so poleg finančnih ciljev, ki jih želi doseči vlagatelj, 
najpomembnejša določljivka posameznikove najugodnejše strateške razporeditve 
prihrankov. S finančnimi razmerami mislimo tako na višino dohodkov gospodinjstva kot 
na premoženje, ki ga ima na voljo (Groznik 2001, 30). 
Osebne finančne in premoženjske razmere so odvisne predvsem od naslednjih dejavnikov 
(Kleindienst 2001, 62): 

- od tega v kolikšni meri redni dohodki gospodinjstva zadoščajo za pokrivanje nujnih 
življenjskih izdatkov (vključno z odplačilom morebitnih najetih posojil); 

- od višine akumuliranega premoženja gospodinjstva (tako finančnega kot realnega); 
- od števila vzdrževalnih članov gospodinjstva; 
- od kratkoročnih finančnih ciljev; 
- od zanesljivosti zaposlitve; 
- od verjetnosti nastopa nepričakovanih izdatkov. 

Ugodnejše ko so finančne razmere gospodinjstva, več tveganja lahko prevzema pri naložbi 
prihrankov (Groznik 2001, 30). 
 
 
4.1.3 Odnos do tveganja 
 
Čeprav ima pojem tveganja dandanes običajno pri ljudeh negativen prizvok, se v financah 
običajno uporablja v pomenu, ki ga je prvotno imela latinska beseda risicum. Njen pomen 
se ni omejeval samo na nesrečne, temveč je opisoval tudi srečne rezultate sicer vnaprej 
negotovih dogodkov. Skratka, s pojmom tveganje opisujemo negotove pričakovane 
donose, ki bodo lahko boljši ali slabši od pričakovanih, pri čemer nam je verjetnost teh 
boljših ali slabših rezultatov poznana. Tveganje je torej odvisno od verjetnosti, da bodo 
pričakovani donosi enaki dejanskim. Čim večja je ta verjetnost, tem manjše je tveganje in 
obratno (Mramor 2000a, 76). 
Ljudje se med seboj močno razlikujemo tudi po odnosu oz. nagnjenosti do tveganja. 
Večina tveganja ne mara. To pa ne pomeni, da se mu skuša izogniti za vsako ceno, temveč 
da ga je pripravljena prevzeti, če za to pričakuje določeno nadomestilo, bodisi v materialni 
bodisi nematerialni obliki (Kleindienst 2001, 67). 
Tradicionalne ekonomske in finančne teorije predpostavljajo, da je vlagatelj racionalen in 
ni naklonjen tveganju. Kar zadeva nenaklonjenost tveganju v zvezi z naložbami osebnega 
premoženja, ta predpostavka drži. Razumni vlagatelji praviloma ne iščejo naložb, ki bi jim 
ob isti donosnosti, kot jo ima kakšna druga naložba, prinašale višjo stopnjo tveganja. 
Tveganje pri naložbah pomeni, da je donos negotov in nepredvidljiv (Groznik 2001, 16). 
Investitorji se na splošno ne zavedajo tveganj, zelo dobro pa se zavedajo izgub. Želijo 
imeti velike donose na svoje investicije, brez izgube glavnice. To pa velikokrat ni 
izvedljivo. Veliko vlagateljev ni zadovoljnih samo z majhnimi donosi, ki jih ponujajo 
banke za naložena sredstva na njihovih računih. Želijo si večjih donosov, kar pomeni, da 
morajo biti pripravljeni na večja tveganja (Jesenek 2003, 11). 
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Racionalne osebe bodo v nadpovprečno tvegane naložbe pripravljene razporediti del 
prihrankov le, če lahko pričakujejo, da bodo za to nagrajeni z nadpovprečno donosnostjo. 
Če ne bi bilo tako, bi racionalna oseba prihranke vedno v celoti razporedila v malo tvegane 
naložbe, kot so bančne vloge ali državni vrednostni papirji. Na normalno delujočih 
kapitalskih trgih nadpovprečno tvegane naložbe prinašajo višjo pričakovano donosnost od 
podpovprečno tveganih (Groznik 2001, 30). 
Seveda pa se posamezniki močno razlikujejo po tem, koliko tveganja so pripravljeni 
prevzeti. Medtem ko se nekateri zlahka odločijo, da pomemben del prihrankov razporedijo 
v delnice in tako svoje prihranke izpostavijo vsakodnevnim nihanjem tečajev na trgu, 
drugim že misel na to, da bi tudi vrednost manjšega dela njihovih prihrankov nihala iz 
dneva v dan, ne da spati (ibid., 30). 
Na posameznikovo optimalno strateško razporeditev premoženja v določeni meri vpliva 
njegov odnos do tveganja. Od dveh vlagateljev, ki se med seboj razlikujeta samo po 
odnosu do tveganja, naj bi tisti, ki se tveganja bolj boji, npr. v delnice razporedil manjši 
delež prihrankov kot tisti, ki se ga boji manj. Vendar je hudo napačno, če se vlagatelj 
odloča skoraj izključno na osnovi osebnostnih značilnosti oz. svojega odnosa do tveganja. 
Sprejemal naj bi toliko tveganja, kot si ga lahko privošči glede na objektivne okoliščine 
(naravo svojih finančnih ciljev in svoje finančne razmere), ne pa toliko, kolikor ga je 
pripravljen sprejeti glede na svoj odnos do tveganja, ki je predvsem subjektiven in v 
marsičem tudi neracionalen. Odnos do tveganja je verjetno največja subjektivna ovira, s 
katero se mora spopasti investitor, pri njenem odstranjevanju pa lahko ključno vlogo 
odigra usposobljeni finančni svetovalec (Kleindienst 2001, 67–68). 
Nagnjenost k tveganju je odvisna od več dejavnikov (McRae 1997, 34): 

- starost (mlajši posamezniki so bolj naklonjeni tveganju, saj imajo še vedno oporo pri 
starših in največkrat prevzemajo odgovornost le do sebe); 

- zdravstveno stanje; 
- stabilnost zaposlitve in prihodnje možnosti zaposlitve (boljše zdravstveno stanje in 

večja stabilnost zaposlitve vplivata na večjo nagnjenost k tveganju in obratno. Boljše 
prihodnje možnosti zaposlitve prav tako spodbujajo posameznika k večjemu 
tveganju); 

- pretekli dogodki – izkušnje (če ima posameznik negativne izkušnje, potem ima tak 
tudi odnos do tveganja. Tu se izkaže zaupanje vlagateljev v finančne ustanove). 

Odgovornost do drugih oz. finančna odvisnost od bližnjih (tveganju so bolj naklonjeni tisti, 
ki niso odvisni od drugih, in tisti, ki so že poskrbeli za osnovno finančno varnost), dohodki 
oz. razlika med dohodki in odhodki (večja nagnjenost k tveganju gospodinjstev, katerih 
mesečni prihranki so manjši) prav tako usmerjajo posameznikovo nagnjenost k tveganju. 
Od nagnjenosti k tveganju vsakega posameznega investitorja je odvisno razmerje med 
sredstvi, ki bodo vložena v tvegano premoženje, in sredstvi v ne tveganih državnih 
vrednostnih papirjih. V tej fazi oblikovanja investicijske strategije je potrebno poznati 
preference investitorja glede tveganja oziroma njegovo stopnjo naklonjenosti tveganju. 
Ločimo tri skupine ljudi, glede na njihov odnos do tveganja (Alexander et al. 1993, 143): 

- tveganju nenaklonjene (risk averse), 
- kontrolorje tveganja (risk controller), 
- iskalce oziroma ljubitelje tveganja (risk seekers, risk lovers). 

Tveganju nenaklonjeni se raje odločajo za depozite na bankah, obveznice in različne 
vrednostne papirje, ki jih izdaja država. Ljubitelje tveganja pa zanimajo predvsem delnice 
in različne naložbe večjih donosov (ibid., 151). 
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Odnos investitorjev do tveganja je precej različen. Tako za investitorje, ki ljubijo tveganje 
z vidika financ pomeni, da jim bolj tvegane naložbe prinašajo večjo korist, kot manj 
tvegane naložbe. Druga skupina je glede tveganja nevtralna kar pomeni, da ocenjujejo 
koristnost naložb samo z vidika obsega in časovne razporeditve donosov. Tretja skupina 
investitorjev tveganju ni naklonjena in se ga zato izogiba. Manj kot je tvegana naložba, 
večjo koristnost jim prinaša. 
Z vidika svojega odnosa do tveganja investitorji tudi ocenjujejo vrednost naložb in s tem 
vplivajo na njihovo ceno. Če bi bili vsi investitorji do tveganja nevtralni, bi na vrednost 
naložb vplivali samo pričakovani donosi in njihova časovna razporeditev, ker pa ni tako, 
vpliva na vrednost naložb tudi tveganje. Na trgu kapitala praviloma velja, da dosegajo 
posamezne naložbe tem višje cene, čim večja je verjetnost, da bodo njihovi prihodnji 
donosi enaki dejanskim. Z drugimi besedami povedano, če so ostali dejavniki 
nespremenjeni, bodo investitorji med dvema naložbama vedno izbrali tisto, ki bo imela 
(Mramor 2000a, 76): 

- pri enakem pričakovanem donosu manjše tveganje oz. 
- pri enakem tveganju večji pričakovani donos. 

Tveganje in donosnost sta ponavadi sorazmerno povezana: bolj tvegane naložbe naj bi bile 
donosnejše od manj tveganih. Tveganje naložbe pomeni, da bo končni izkupiček precej 
drugačen od pričakovanega ob nakupu naložbe – lahko bo bistveno večji ali manjši. Pri 
tveganih naložbah je dejanski donos le izjemoma enak pričakovanemu (Groznik 2001, 17). 
 
Tveganost naložbenih možnosti 
 
Denarne sklade, blagajniške zapise, državne obveznice uvrščamo med investicije, ki 
predstavljajo majhno tveganje za vlagatelja. V celotni sestavi premoženja povprečnega 
posameznika naj predstavljajo pretežni del vseh naložb. Zmotno pa bi bilo razmišljanje, da 
naše prihranke, naložene v domnevno najvarnejše naložbe, prav nič ne ogroža (Jesenek 
2003, 15). 
Med najmanj tvegane naložbe sodi denar v banki. Njegova donosnost in likvidnost sta 
pogodbeno določeni. Banka sicer lahko propade in ne more poravnati svojih obveznosti, 
vendar so varčevalci vsaj deloma poplačani prek sistema zavarovanja bančnih vlog. 
Neuspešno banko lahko prevzame kaka druga, ki prevzame tudi njene obveznosti, včasih 
pa jo reši kar država. Zato so v bankah naloženi prihranki med najvarnejšimi naložbami, 
drži pa, da ne moremo pričakovati zelo visokih donosov (Groznik 2001, 17). 
Pri vrednostnih papirjih navadno uvrščamo med najmanj tvegane naložbe, nekateri jih 
imenujejo celo netvegane, državne (centralnobančne) vrednostne papirje. Država lahko, 
vsaj v teoriji, vedno pobere dodatne davke in poplača svoje obveznosti. Tržna vrednost 
državnih vrednostnih papirjev kljub temu ni nespremenljiva. Niha predvsem zaradi 
sprememb v povprečni višini obrestnih mer, ki izražajo splošne razmere v gospodarstvu 
(več o tveganju pri obveznicah je napisano v 6. poglavju). Po tveganju državnim 
vrednostnim papirjem na dobro razvitih kapitalskih trgih sledijo dolžniški vrednostni 
papirji velikih, uspešnih podjetij, šele zatem pa delnice in izvedeni vrednostni papirji. 
Dolžniški vrednostni papirji podjetij so tako kot bančne vloge zapisani kot pogodbeno 
fiksne obveznosti med upnikom (vlagateljem v te papirje) in izdajateljem. Vendar podjetij 
– v nasprotju z bankami – v težavah nihče ne rešuje, ni zavarovalnih shem, država včasih 
pomaga, a redkeje in drugače kot bankam. Podjetje sicer pogodbeno jamči vračilo glavnice 
in vmesnih izplačil (kuponov), nihče pa ne jamči tržne vrednosti obveznice niti tega, da bo 
podjetje ob zapadlosti obveze to sposobno poravnati (Groznik 2001, 17). 
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Delnice so nadpovprečno tvegana finančna naložba in preudarne osebe bodo vanje 
pripravljene razporediti del prihrankov le v primeru, če lahko pričakujejo, da bodo 
nagrajeni z nadpovprečno donosnostjo prihrankov. Če ne bi bilo tako, bi racionalna oseba 
prihranke vedno v celoti razporedila v manj tvegane bančne vloge in/ali obveznice 
(Kleindienst 2001, 67). 
Če kupimo delnico, postanemo solastniki podjetja, ki delnico izdalo. S tem postanemo 
zadnji v vrsti tistih, ki lahko terjajo poplačilo različnih obveznosti od podjetja. Delničar je 
upravičen do poplačila (dividend ali likvidacijske vrednosti podjetja) šele potem, ko 
dolžnik izpolni vse druge pogodbene obveznosti (Groznik 2001, 17).  
 
TABELA 3: Katere naložbe so bolj, katere pa manj tvegane? 
Manj tvegane naložbe 
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Bolj tvegane naložbe
Vir: Groznik 2001, 17 
 
 
4.1.4 Znanje in izkušnje 
 
Podobno kot posameznikov odnos do tveganja naj bi tudi raven poznavanja finančnih 
naložb in trga kapitala ne imela prevladujočega vpliva na strateško razporeditev 
premoženja. V skrajnem primeru je namreč tudi vlaganje v zahtevnejše finančne 
instrumente, kot so delnice in obveznice, ob pomoči ustreznega finančnega svetovalca 
smiselno tudi za tiste, ki imajo le osnovno znanje o finančnih naložbah in trgu kapitala, če 
jim to dovoljujejo objektivne okoliščine (finančni cilji in osebne finančne razmere). Tudi te 
osebe bodo namreč ob ustreznem strokovnem nasvetu lahko z ustrezno razporeditvijo 
premoženja v delnice in obveznice na dolgi rok ustvarile precej višjo donosnost 
premoženja, kot če bi prihranke plemenitile le v obliki bančnih vlog (Kleindiens 2001, 69). 
Od gospodinjstev, sicer podobnih v vseh drugih elementih, ki vplivajo na priporočljivo 
razporeditev finančnega premoženja, naj bi tisto, ki ima z nalaganjem prihrankov v bolj 
tvegane finančne oblike manj izkušenj, vendarle oblikovalo nekoliko manj tvegano sestavo 
premoženja kot gospodinjstvo, ki ima bogate izkušnje in dobro znanje. Tako se bo 
zavarovalo pred napakami pri odločanju, sčasoma ko bo pridobilo pozitivne izkušnje, pa 
bo lahko sestavo naložb spremenilo v prid bolj tveganih finančnih oblik (Groznik 2001, 
30). 
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4.2 EKONOMSKI DEJAVNIKI 
 
 
4.2.1 Donosnost in likvidnost 
 
Donosnost lahko opredelimo kot razmerje med donosom in vloženimi sredstvi. Donosnost 
naložbe je eden izmed pomembnejših dejavnikov varčevanja in investiranja. Donosnost je 
namreč tista, ki pritegne večino varčevalcev in investitorjev, da se odrečejo takojšnji porabi 
finančnih sredstev ter svoje prihranke neposredno ali posredno preko finančnih institucij 
prenesejo na fizične in pravne osebe, ki ta sredstva potrebujejo. 
Donosi so različni glede na finančne naložbe. Če varčujemo doma dosegamo negativno 
donosnost, saj se kupna moč denarja zaradi inflacije znižuje. Denar pa je izpostavljen tudi 
drugim dejavnikom, kot so požar, poplave, kraja in podobno. Če varčujemo svoja sredstva 
kot bančne vloge je zaradi zniževanja obrestnih mer dokaj skromen oz. ob visoki inflaciji 
celo negativen donos. Delnice pa sodijo med najbolj donosne naložbe, vendar njihova 
donosnost ni zagotovljena. Na donosnost naložbe med drugim vpliva tudi ročnost, saj so 
dolgoročne naložbe praviloma donosnejše od kratkoročnih. 
Za vlagatelja je donosnost pomembna za ves čas trajanja naložbe. Ko se odločamo za 
naložbo nimamo točnih podatkov ampak le predvidene, zato donosnosti ne moremo nikoli 
natančno določiti vnaprej. Investitor bo nalagal svoja sredstva v določeno naložbo in 
finančno institucijo, če bo verjel, da mu lahko ta prinese zahtevano stopnjo donosa. Ta 
donosnost naj bi mu povrnila časovno vrednost denarja za čas naložbe, stopnjo 
pričakovane inflacije ter zagotovila določeno premijo za tveganost naložbe (Šimon 1996, 
40). 
Donosi so dohodki iz finančnih naložb: bančne obresti, zavarovalniške rendite, delniške 
dividende, obresti za obveznice, najemnine za nepremičnine in tečajne razlike pri 
trgovanju z vrednostnimi papirji (Balkovec 2000, 143). 
Likvidnost naložbe pomeni, čas in stroške, ki je potreben, da naložbo preoblikujmo v 
najbolj likvidno obliko - denar. Odločitev o likvidnosti naložbe je povezana s potrebo po 
hitro dosegljivem in lahko razpoložljivem denarju (Groznik 2001, 18). 
Ko se odločimo, da bomo z naložbami pospešili rast svojega premoženja, moramo 
predvsem vedeti, ali imamo za nujne slučaje dovolj gotovine oz. likvidnih naložb, ki jih 
lahko hitro spremenimo v denar in kdaj bomo potrebovali vrednost naložbe v obliki 
denarja, tako se glede tega odločimo za vrsto naložbe. Potrebno je poiskati ustrezno 
kombinacijo med donosom in likvidnostjo naložbe (Miš Svoljšak 2001, 103). 
Praktično likvidnost obstaja povsod. Bančna vezava je likvidna ob preteku vezave, 
zavarovalno polico je mogoče prekiniti, do sredstev v javnem vzajemnem skladu pridemo 
v petih delovnih dneh. Vendar se postavlja vprašanje, za kakšno ceno (Balkovec 2000, 
146). 
Denar na tekočem računu je dosegljiv takoj, z vezano bančno vlogo je že malce teže. Ob 
morebitni razveljavitvi pogodbe o vezavi bomo utrpeli izgubo dela ali vseh pripadajočih 
obresti. Pri prodaji vrednostnih papirjev pa je likvidnost odvisna od vrste papirja in 
njegove razpršenosti med vlagatelji. Z nekaterimi papirji se trguje bolj množično, z 
drugimi manj. Državni vrednostni papirji in papirji večjih družb so praviloma bolj likvidni 
kot papirji manjših podjetij. Če prodamo vrednostni papir, ko je povpraševanje majhno, 
bomo verjetno iztržili nekoliko manj. Če nasprotni stranki izdamo, da potrebujemo denar 
hitro, bomo verjetno iztržili še manj. Razmislek o likvidnosti naložbe mora biti povezan s 
časovno opredelitvijo naših ciljev in potreb (Groznik 2001, 18). 
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Večja likvidnost zmanjšuje tveganje, saj je mogoče razmeroma hitro priti do denarja in ga 
naložiti tako, da je tveganje premoženja kar najbolj ustrezno njegovi donosnosti, ali pa ga 
porabiti za tekoče potrebe (Mramor 1993, 106). 
 
 
4.2.2 Razpršenost 
 
Temeljni cilj strateške razporeditve finančnega premoženja je prihranke razporediti v 
takšne skupine finančnih naložb, ki bodo investitorju prinesle ustrezno donosnost ob zanj 
sprejemljivem tveganju. Strateška razporeditev premoženja pa ima še en pomemben 
pozitiven učinek. Ker se donosnost posameznih naložbenih skupin v različnih obdobjih 
razlikuje, lahko vlagatelj tako občutno zmanjša tveganje vlaganja v vrednostne papirje, ne 
da bi se mu bilo treba odpovedati delu pričakovane donosnosti (Groznik 2001, 22).  
Poudariti velja, da pri odločanju o strateški razporeditvi premoženja ne gre toliko za 
odločanje o tem, v katerih naložbenih skupinah plemenititi premoženje, temveč predvsem 
za odločanje o tem, kolikšen delež premoženja plemenititi v posameznih naložbenih 
skupinah. Z izjemo najmanj premožnega prebivalstva, za katerega je priporočljivo, da 
prihranke plemeniti le v denarnih rezervah (gotovini, bančnih vlogah, kratkoročnih 
vrednostnih papirjih in nekaterih zavarovalniških finančnih oblikah), bi namreč težko našli 
posameznika, za katerega je smiselno, da vse svoje prihranke vloži le v eno od navedenih 
osnovnih naložbenih skupin. Posameznik naj bi svoje prihranke razporedil tako, da bo čim 
bolje izkoristil prednosti posamezne naložbene skupine, hkrati pa njihove slabosti kar se da 
zmanjšal (priloga 1) (Kleindienst 2001, 35).  
Ustrezna razdelitev premoženja v več naložb lahko zmanjša tveganje za vse premoženje. 
Tako je naložba, ki je vključena v osebno premoženje, sestavljeno iz več naložb, praviloma 
manj tvegana, kot bi bilo tvegano celotno premoženje, če bi bilo naloženo v eno samo 
naložbo (Balkovec 2000, 143). 
Tako kot za posamezne naložbene skupine tudi za posamezne naložbe znotraj določene 
naložbene skupine velja, da v različnih obdobjih prinašajo različne donosnosti. Investitor, 
ki premoženje razporedi na večje število različnih naložb, lahko zato dodatno zmanjša 
tveganje, ne da bi moral za to zmanjšati pričakovano donosnost. 
Še posebej pomemben je tisti del razpršitve, ki ga investitor opravi znotraj portfelja delnic. 
Ne le, da so delnice najbolj tvegana naložba izmed vseh osnovnih naložbenih skupin, 
temveč omogočajo tudi najučinkovitejše zmanjšanje tveganju z razpršitvijo premoženja na 
delnice različnih izdajateljev (Kleindienst 2001, 93). 
Učinki, ki jih vlagatelj doseže z razpršitvijo premoženja, pa žal niso samo ugodni. 
Razpršitev premoženja namreč povzroča tudi višje stroške vlaganja v vrednostne papirje. 
Investitor, ki bo premoženje investiral v delnice desetih podjetjih, bo borznemu posredniku 
plačal višjo provizijo kot tisti, ki bo za enak znesek kupil le delnice enega podjetja. Ti 
stroški so lahko posebej veliki za manjše investitorje, saj so provizije borznih posrednikov 
običajno zasnovane tako, da so do določenega zneska nakupa ali prodaje vrednostnih 
papirjev stalne, potem pa znašajo določen odstotek nakupne ali prodajne vrednosti. 
Investitor mora torej najti ravnotežje med koristmi in stroški, ki jo razpršitev prinaša 
(Kleindienst 2001, 98). 
Razpršitev naložb lahko dosežemo na neposredni in posredni način (Mramor 1993, 105): 

- S pojmom neposredna razpršenost naložb označujemo premoženje posameznega 
investitorja, ki je naloženo v vrsto naložb, ki so različne med seboj glede na obliko, 
posebej pa še glede na čas do njihove unovčitve in kvaliteto.  
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- Pojem posredna razpršitev naložb se uporablja kadar gre za naložbe v finančne 
institucije. Finančne institucije namreč lahko zmanjšajo tveganje tako, da skupno 
vsoto zbranega denarja komitentov usmerijo v zelo različne naložbe, pri čemer 
zaposlujejo vrsto strokovnjakov, ki imajo znanje in analitične sposobnosti, potrebne 
za čim večje zmanjšanje tveganja ob želeni donosnosti. 

K zmanjšanju tveganja premoženja precej prispeva razpršitev v naložbe z različnim rokom 
njihove prisotnosti v premoženju, preden se spremenijo v denar. Če premoženje vsebuje 
poleg naložb, ki bodo spremenjene v denar najverjetneje v daljšem časovnem obdobju 
(delnice, obveznice) tudi naložbe s krajšo življenjsko dobo, to prispeva k likvidnosti 
premoženja (ibid., 106). 
 
 
4.2.3 Stroški in davki 
 
Pri vlaganju v vzajemni sklad se plačujejo precej nižje provizije, kot jih plačujejo 
investitorji, ki se na trgu pojavljajo samostojno. Zaradi svoje velikosti oz. nakupov večjih 
količin vrednostnih papirjev na finančnem trgu uspevajo dobiti posamezne diskonte. Nižji 
transakcijski stroški pa lahko vplivajo na uspešnost sklada (Vzajemci). 
Poznavanje stroškov vzajemnega sklada je eden od ključev za doseganje želenih ciljev. 
Velikost stroškov lahko bistveno vpliva na pričakovani donos izbranega sklada. To sicer 
naj ne bi bil edini kriterij, po katerem bi izbirali za našo naložbeno strategijo primeren 
sklad, je pa zelo pomemben. Stroškov je več, ponekod so izraženi kot skupni stroški, 
drugod so posamezne vrste posebej specificirane. V glavnem jih razdelimo v dve skupini 
(Jesenek 2003, 72–74): 

- na stroške, ki jih vlagatelj plača neposredno; 
- na stroške, ki se obračunajo in izplačajo iz sredstev sklada. 

V prvo skupino, to je stroške, ki jih plačamo neposredno, uvrščamo vstopne in izstopne 
provizije. Provizija se obračuna od celotnega vplačanega zneska in je namenjena poplačilu 
stroškov investicijskih svetovalcev, borznih in ostalih posrednikov. Ne moremo se ji 
izogniti niti takrat, ko vplačamo v sklad neposredno pri upravitelju sklada. Lahko pa je 
nižja, če vplačan znesek preseže določen limit. Pri zelo visokih zneskih nekateri skladi 
provizije ne zaračunavajo. Kolikšni so ti limiti, je zapisano v prospektu sklada. Nekateri 
skladi namesto vstopne provizije zaračunavajo izstopno provizijo. Plačamo jo, če delnice 
sklada prodamo pred potekom določenega roka. Običajno ni celotno obdobje enaka, 
temveč se z leti znižuje. 
Vstopno provizijo plačamo samo takrat, ko kupimo delnice sklada, upravljavske stroške pa 
plačujemo, dokler delnic ne prodamo. In visok znesek upravljavskih stroškov nam 
neposredno zmanjšuje donos. Višje upravljavske stroške zaračunajo tudi skladi, ki 
vlagateljem ne zaračunajo vstopnih ali izstopnih stroškov. Res je, da se z nakupom 
takšnega sklada izognemo plačilu vstopne provizije, vendar nam v povprečju višja 
upravljavska provizija na daljši rok občutneje zmanjša naš donos na vložena sredstva. Ta 
vrsta skladov je primerna za tiste, ki jih kupijo zaradi trgovalnih in ne varčevalnih 
namenov. 
Posredne stroške začnemo plačevati takrat, ko postanemo lastniki delnic sklada. Družbe za 
upravljanje, ki upravljajo s sredstvi, naloženimi v sklad, imajo določene stroške, ki si jih 
obračunajo in izplačajo v predpisani višini iz skupnih sredstev sklada. Kako visoki so, je 
zapisano v prospektu sklada. Maksimalne meje so sicer s predpisi določene, vendar imajo 
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družbe za upravljanje pravico, da zaračunajo nižje stroške, če to želijo. Ločimo tri vrste 
posrednih stroškov: 

- Upravljavske stroške zaračunavajo vsi skladi. Z njimi pokrivajo stroške upravljavcev, 
svetovanja, vodenja računov, evidenc in obveščanja strank. Ti stroški so izraženi v 
odstotku od povprečne letne vrednosti sredstev v skladu, obračunajo se ponavadi 
dnevno in izplačajo mesečno ali četrtletno. Kot posledica denarnega odliva iz sklada 
se zmanjša vrednost premoženja sklada in zato tudi vrednost delnic sklada. Gibljejo 
se od 0,5 % do 2 %. 

- V stroške trženja so vključeni stroški oglaševanja, izdelave propagandne literature, 
prodajnih akcij in distribucije delnic sklada. Njihova višina je razvidna iz prospekta, 
vendar se v povprečju gibljejo od 0,25 % povprečne letne vrednosti sklada do 0,75 
%. Kakor upravljavske stroške si tudi te stroške družbe za upravljanje izplačujejo 
mesečno ali četrtletno, tj. glede na povprečno vrednost sredstev v skladu v tem 
obdobju. 

- Stroški zamenjave sklada niso prav pogosti stroški in nastanejo, če sklad vlagateljem 
zaračuna nadomestilo za zamenjavo/odprodajo delnic enega sklada in nakup delnic 
drugega sklada v upravljanju istega upravitelja. Stroški se gibljejo okoli 1 %. Velika 
večina skladov jih ne zaračunava. Vlagateljem dajejo pravico, da nekajkrat na leto 
sklad brezplačno zamenjajo. Vendar ta pravica ni trajna. 

 
Plačevanje davka je proces, kateremu se ne moremo izogniti. Davki so pri investicijah zelo 
pomemben dejavnik, saj lahko precej znižajo doseženo donosnost. Lahko pa izbiramo med 
različnimi naložbami, ki so različno obdavčene ali pa sploh niso. Pri naložbah je potrebno 
poiskati »davčne luknje«, ki se dotikajo osebnih financ. Pomembne spremembe s tega 
področja je prinesel nov zakon o dohodnini Zdoh-1, ki je z novimi davki posegel tudi na 
področje zavarovalnih produktov, ki je bilo do sedaj praktično neobdavčeno, če 
izvzamemo plačilo 6,5% davka na zavarovalne police. Zakon je povzročil pomembne 
spremembe tudi na drugih področjih osebnih financ (Nasvet info 2005).  
V davčnem letu se seštevek davčnih osnov od obresti, ki jih doseže rezident, na denarne 
depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri 
bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, zmanjša za 300.000 tolarjev (ZDoh-1). 
Če skupni znesek vseh obresti posameznega varčevalca presega 300.000 SIT, bo 
obdavčenih 10 % obresti nad tem zneskom (skb).
Fizične osebe, imetniki investicijskih kuponov vzajemnega sklada, so obdavčeni ob 
odsvojitvi oziroma unovčitvi investicijskih kuponov. Za obdavčljivo odsvojitev kapitala 
(investicijskega kupona) se šteje unovčitev investicijskega kupona investicijskega sklada 
ter izplačilo sorazmernega dela likvidacijske mase v primeru likvidacije vzajemnega 
sklada. Davčna osnova za določitev zneska davka se ugotovi kot razlika med vrednostjo 
investicijskega kupona ob odsvojitvi in vrednostjo investicijskega kupona ob pridobitvi 
(TG Evropa).  
Kapitalski dobički iz prodaje kuponov vzajemnih skladov pa so neobdavčeni, če je prodaja 
teh kuponov izvršena po poteku treh let od dneva nakupa. Tako je večina dobičkov iz 
skladov neobdavčenih. Obdavčen je le razmeroma majhen delež dobička, ko se izplačajo 
dividende (Schäfer 2002, 243). 
 
 
4.3 PSIHOLOŠKI DEJAVNIKI 
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Na kratko bomo opisali nekaj v finančni teoriji že sprejetih psiho-naložbenih dejavnikov. 
Na seznamu ni vseh, ki vplivajo na realno naložbeno vedenje. Vsi ljudje nismo enaki, niti 
se na pogosto prepletajoče psihološke dejavnike ne moremo povsem zanašati – niti glede 
vedenja drugih, niti jih verjetno ne moremo povsem odpraviti pri sebi. 
Nekateri psiho-naložbeni dejavniki so (Groznik 2001, 18): 
Prevelika zaverovanost v natančnost informacij, ki jih imamo na voljo 
V človeški naravi je nagnjenost k precenjevanju lastnih sposobnosti. Velikokrat se zgodi, 
da so vlagatelji prepričani v svoj prav, kar zadeva res dobre naložbe. Menijo, da vedo več 
kot drugi in bolje analizirajo naložbe, torej da so v prednosti v primerjavi z drugimi 
vlagatelji. Včasih je res tako, pogosto pa je ta občutek zgolj posledica neracionalnega 
precenjevanja lastnih sposobnosti. Takšno vedenje, precenjevanje vrednosti zasebnih 
informacij in sposobnosti, lahko pripelje de pretiranih nihanj cen vrednostnih papirjev, ki 
tako ne izražajo samo povsem ekonomskih tveganj in lastnosti vrednostnih papirjev, 
temveč tudi neracionalnost vlagateljev. Dobre informacije se tako pogosto ocenjujejo bolje 
kot v resnici, slabe pa slabše, kot bi bilo treba. Tako ni treba takoj skočiti in se odzvati na 
novico. Hitro, ne pa nujno takoj, razen če želimo služiti s preveliko zaverovanostjo drugih 
(če imamo pač takšen odnos do tveganja). Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha, 
tudi v svetu naložb ne. 
Boljši spomin za dobre kot slabe stvari 
Vlagatelji si bolje zapomnijo dogodke, ki so potekali v skladu z njihovimi pričakovanji, 
kot tiste, ki niso. In prepričanost o svojem prav se tako še okrepi. 
Preveč optimistično napovedovanje 
Če bi poslušali nasvete finančnih analitikov in bi se ti uresničevali, potem na svetu ne bi 
bilo prav dosti težav. Vsi bi bili neizmerno bogati. Finančni analitiki so pogostno nagnjeni 
k preveč optimističnim napovedim. Razlogov za to je več, glavni pa je, da so velikokrat ne 
samo svetovalci, temveč tudi prodajalci ali celo lastniki vrednostnih papirjev, ki jih 
spremljajo. 
Nepriznavanje napak 
Ko je investicijska napaka storjena, se jo prepogosto bojimo priznati. Velikokrat to drži za 
menedžerje v podjetjih, pa tudi za profesionalne in neprofesionalne upravljavce 
premoženja. Slabe naložbe zaradi bojazni, da bi prodaja pomenila priznanje napake oz. 
napačne ocene pri nakupu, zato pogosto predolgo ostajajo v premoženjskih portfeljih. 
Naložbena kratkovidnost 
Vlagatelji se pogosto odločijo drugače, če se jim predstavi letni donos ali donos za več let 
skupaj. Gre za različno izbiro primerjalnega obdobja med naložbami (npr. med delnicami 
in obveznicami), ki prinese razliko v oceni pričakovane donosnosti naložb. Za daljše 
obdobje izračunana skupna pričakovanja donosnost tako poveča razliko med različno 
tveganimi naložbami in pogosto posledično spremeni investicijsko odločitev, čeprav za 
spremembo ni racionalne podlage. 
Pripravljenost več tvegati s hitro pridobljenim premoženjem 
Vlagatelji so bolj pripravljeni tvegati s premoženjem, do katerega so prišli pred nedavnim, 
nepričakovano in laže, kot pa s premoženjem, ki so si ga ustvarili počasi, predvidljivo in z 
več truda. 
 
 
 
Hazarderska zmota 



29 

Vlagatelji pogosto verjamejo, da se neki dogodek (npr. skokovita rast ali upad cen 
premoženja, dobitek na lotu ali v igralnici) ne bo ponovil samo zato, ker se je zgodil pred 
kratkim. 
Čustveno razpoloženje, morala, moda, govorice 
Več empiričnih študij je pokazalo, da se vlagatelji pogosto odločajo tudi na podlagi 
splošnega čustvenega razpoloženja, osebnega prepričanja ali morale, govoric in tudi 
modnih investicijskih smernic. Navijači kupujejo delnice svojih nogometnih klubov, drugi 
prodajajo delnice »neetičnih« naftnih družb. Obstajajo tudi vlagatelji, ki kaj kupijo samo 
zato, ker so to storili »že vsi« in želijo sodelovati v družabnih pogovorih. Nekateri pa se 
odločajo tudi samo na podlagi nepreverjenih govoric v časopisnih družabnih kronikah ali 
internetnih klepetalnicah. 
Vsakdo ima seveda pravico razpolagati s svojim premoženjem, kakor želi, pri odločitvi pa 
je smiseln razmislek o razmerju med razumsko analizo donosnosti in tveganosti naložbe ter 
morebitnimi čustvi, povezanimi z naložbo. Če prevladujejo slednja, naložba verjetno ni 
najboljša izbira. 
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5. FINANČNE NALOŽBE PREBIVALSTVA IN OBLIKE VARČEVANJA 
 
 
5.1 Naložbene možnosti 
 
Že kar nekaj časa je znano dejstvo, da se bo sedanja delovno-aktivna populacija morala 
tudi sama precej potruditi, če bo želela na jesen svojega življenja ohraniti vsaj približno 
enak nivo življenjskega standarda, kot ga je vajena. Finančne institucije nam v ta namen iz 
dneva v dan ponujajo nove finančne produkte (vzajemne sklade, življenjska zavarovanja, 
upravljanje s premoženjem, borzno posredniške storitve, pokojninske sklade, ipd.). Za 
povprečno konzervativnega slovenskega varčevalca ponudba včasih prehiteva njegovo 
trenutno vedenje o značilnostih posameznega produkta. Kako torej v poplavi novih 
produktov izbrati tiste, ki ustrezajo potrebam posameznika (Imamovič 2005, 18)? 
Obstaja veliko različnih naložb za investiranje lastnih prihrankov, toda vsaka naložba ni 
primerna za vsakogar. Med seboj se razlikujejo po donosnosti, tveganju, likvidnosti, 
načinu pridobitve in drugih značilnostih. Pomemben je tudi namen zbiranja in plemenitenje 
finančnega premoženja. Priloga 2 prikazuje ustrezne sestave portfelja za različne namene 
varčevanja. 
V tabeli 4 so prikazane glavne skupine naložb in primernost le-teh glede na želene 
finančne cilje. 
 
TABELA 4: Glavne skupine finančnih naložb in njihova primernost pri varčevanju 
za doseganje različnih finančnih ciljev 
Naložbena skupina Finančni cilji Primernost naložb 
Denarne rezerve 
(bančni depoziti, 
državni kratkoročni 
vrednostni papirji) 

doseganje osnovne finančne varnosti 
kratko- in srednjeročni finančni cilji 
pokojninsko varčevanje 
nakup stanovanja  ali hiše 
nakup večjih luksuznih dobrin 
šolanje otrok 
prejemanje rednih dohodkov 

zelo primerna 
zelo primerna 
manj primerna 
srednje primerna 
manj do srednje primerna 
manj do srednje primerna 
srednje primerna 

Obveznice doseganje osnovne finančne varnosti 
kratko- in srednjeročni finančni cilji 
pokojninsko varčevanje 
nakup stanovanja  ali hiše 
nakup večjih luksuznih dobrin 
šolanje otrok 
prejemanje rednih dohodkov 

srednje primerna 
manj do srednje primerna 
srednje do zelo primerna 
srednje primerna 
srednje primerna 
srednje primerna 
zelo primerna 

Delnice doseganje osnovne finančne varnosti 
kratko- in srednjeročni finančni cilji 
pokojninsko varčevanje 
nakup stanovanja  ali hiše 
nakup večjih luksuznih dobrin 
šolanje otrok 
prejemanje rednih dohodkov 

neprimerna 
neprimerna 
srednje do zelo primerna 
manj do srednje primerna 
srednje do zelo primerna 
srednje do zelo primerna 
manj do srednje primerna 

Vir: Kleindienst 2001, 31 
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Razumljivo je, da se najprej ozremo po naložbenih možnostih, ki jih ponuja domače 
ekonomsko okolje. Z nalaganjem prihrankov tam, kjer nam naložbe prinašajo najvišji 
donos glede na tveganje, ki smo ga pripravljeni prevzeti, lahko hitreje dosežemo cilje. 
Hkrati nam razpršitev premoženja med različnimi ekonomskimi okolji pomaga 
zmanjševati tveganje posameznega ekonomskega okolja (na primer grobih posegov vlade 
in osrednje banke) in tveganje posameznega dela premoženja (Groznik 2001, 14–15). 
Ustrezen način naložbe prihrankov je odvisen predvsem od finančnega cilja, ki ga skuša 
posameznik ali gospodinjstvo doseči, in sicer tako od vrste potreb, ki jih želi posameznik z 
varčevanjem zadovoljiti, kot od pričakovanega roka do izpolnitve finančnega cilja 
(Kleindienst 2001a, 21). 
 
 
5.1.1 Plemenitenje prihrankov 
 
Najprej moramo opredeliti, kaj pomeni plemenitenje kapitala. Slikovito lahko to razložimo 
na primeru. Lepo se sliši, če ima nek (bančni) varčevalni produkt 9,8 % letno donosnost. 
Vendar pozor! Kakšen pa je realni donos tega produkta? Če ima valuta, v kateri varčujemo 
8 % letno inflacijo, je realni donos le 1,8 % letno. V tem primeru ne gre zgolj za 
varčevanje, ampak tudi za plemenitenje prihrankov, saj je njihova realna vrednost vsako 
leto večja za 1,8 %. Lahko bi tudi rekli, da si za denar lahko vsako leto več privoščimo ali 
kupimo.  
Predpostavimo, da je »uradna« inflacija za nekaj odstotnih točk nižja od resnične, ki je na 
primer, 9,8 %. V takšnem primeru bi z varčevanjem zgolj ohranjali realno vrednost 
prihrankov, ne moremo pa govoriti o plemenitenju kapitala, saj njegova realna vrednost 
ostaja nespremenjena.  
Predpostavimo, da je davek na bančne obresti v višini 20 %. S tem se donos opisane 
naložbe zniža na 7,84 % letno. Ob upoštevanju 9,8 % dejanske inflacije tako na letnem 
nivoju izgubljamo 1,96 %. V takšnem primeru sicer varčujemo, vendar prihranki izgubljajo 
na svoji realni vrednosti, ali povedano drugače, s prihranki lahko kupimo vedno manj.  
Torej, o plemenitenju kapitala lahko govorimo zgolj takrat, ko je realen donos naložbe višji 
od inflacije, ki velja za valuto, v kateri varčujemo. S tem se realna vrednost prihrankov 
povečuje po stopnji, kolikor je donosnost naložbe dejansko višja od razvrednotenja 
denarja, (predvsem inflacije). Zato varčevalci, ki želijo prihranke ne zgolj ohraniti na 
sedanji realni ravni, ampak jih tudi oplemenititi, iščejo naložbene možnosti, ki obetajo čim 
večjo razliko med stopnjo donosnosti in inflacijo (razvrednotenjem denarja) (Lubej 2003, 
9).  
 
 
5.2 Varčevanje za doseganje osnovne finančne varnosti 
 
Kolikšen je znesek finančne varnosti, je odvisno od posameznika, od njegovih ciljev in 
življenjskega stila (Balkovec 2000, 51). 
Prihranki se ne uporabljajo le kot sredstvo za nakup dobrin v prihodnosti, temveč v 
sedanjosti rabijo tudi kot blazina, ki posameznika zavaruje ob morebitnih osebnih 
finančnih krizah, ki so največkrat posledica izpada rednih dohodkov ali nepričakovanih 
nujnih večjih izdatkov. Žal so le redka gospodinjstva dovolj odgovorna, da oblikujejo 
takšen »varnostni sklad«. Le malokatero gospodinjstvo, ki kupuje stanovanje, bo na 
bančnem računu pustilo nekaj prihrankov za hude čase. Takšen sklad se jim namreč zdi 
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predrag, saj bi moralo za znesek tega sklada povečati obseg posojila pri banki, katerega 
obrestna mera je praviloma višja od obrestnih mer, ki jih prinašajo naložbe, v katere naj bi 
gospodinjstvo razporedilo sklad (Kleindienst 2001a, 24). 
Preden se gospodinjstvo loti varčevanja za doseganje drugih finančnih ciljev, naj oblikuje 
tako imenovani rezervni ali varnostni varčevalni sklad. Rezervni sklad naj bo namenjen 
izključno pokrivanju nujnih življenjskih izdatkov ob nepričakovanih izgubah rednih 
dohodkov ali nepričakovanih izdatkih. Pomembno je, da je posameznik pri oblikovanju 
rezervnega sklada realističen – njegov obseg naj ne bi bil niti premajhen niti prevelik. 
Večina svetovalcev priporoča, da naj bi znesek prihrankov v rezervnem skladu omogočal 
pokrivanje nujnih življenjskih izdatkov gospodinjstev za dobo od najmanj šestih mesecev 
do enega leta, v nekaterih primerih pa celo do dveh let. Dolžina tega obdobja je v 
marsičem odvisna od zanesljivosti zaposlitve članov gospodinjstva in njihovih sposobnosti, 
da se uspešno tržijo na trgu dela. 
Sredstva varnostnega sklada naj bi bila naložena v zelo varne finančne naložbe, kot so 
bančne vloge, kratkoročni državni vrednostni papirji in/ali državne obveznice. Za delnice 
torej v varnostnem skladu ne sme biti prostora, saj je njihovo tveganje glede na vlogo tega 
sklada previsoko. Varnostni varčevalni sklad je vsebinsko smiselno razdeliti na dva dela 
(Kleindienst 2001, 59): 

- Likvidni del (približno tretjina sklada). Ta del naj bi gospodinjstvu omogočal kritje 
nujnih življenjskih potreb vsaj za dobo treh mesecev. Žal so to poleg gotovine v 
Sloveniji v tem trenutku le nizko donosne vpogledne ali kratkoročno vezane bančne 
vloge. Prenosljivi dolžniški finančni instrumenti na organiziranem trgu kapitala, ki bi 
bili sicer primerni za vključitev v likvidni del varnostnega sklada (predvsem zakladne 
menice, ki jih izdaja ministrstvo za finance, in državne obveznice), žal v tem trenutku 
za ta namen niso dovolj likvidni. 

- Dolgoročni del (približno dve tretjini sklada). Čeprav je varnostni sklad namenjen 
zadovoljevanju nepričakovanih kratkoročnih finančnih potreb posameznika, je 
njegova narava vendarle izrazito dolgoročna. V primeru normalnega ali ugodnega 
razvoja dogodkov je namreč zelo verjetno, da gospodinjstvo iz njega ne bo črpalo 
vrsto let ali pa bo črpalo le njegov manjši del. Zato bi bilo neumestno, da bi celotni 
del varnostnega sklada razporedilo v izključno nizko donosne vpogledne bančne 
vloge ali gotovino. Posameznik naj določeni del varnostnega sklada razporedi bodisi 
v vezane bančne vloge bodisi v najbolj likvidne srednjeročne in dolgoročne državne 
obveznice in v zakladne menice ministrstva za finance z rokom dospetja treh do 
šestih mesecev. Tako bo tudi rezervni sklad skozi čas vsaj ohranil svojo realno 
vrednost, precej verjetno pa se bo ta sčasoma vsaj nekoliko povečala. 

Ključnega pomena je, da gospodinjstvo varnostni varčevalni sklad jasno loči od 
varčevalnih skladov, ki so namenjeni doseganju drugačnih varčevalnih ciljev. Posameznik, 
ki tega sklada ne oblikuje ločeno, stori hudo napako že v izhodišču svojega varčevalnega 
načrta. 
Pomembno je, da posameznik sredstva rezervnega sklada črpa samo v najnujnejših 
primerih in da jih po poteku krize znova dvigne na prejšnjo raven. Sledi še ena pomembna 
ugotovitev: v nadpovprečno tvegane naložbe, kot so delnice, naj prihranke vlagajo le tiste 
osebe, ki so že ustvarile rezervni sklad v ustrezni višini (ibid., 61). 
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5.3 Pojem in delitev naložb 
 
Z investicijo razumemo ali naložbeni proces, to je nalaganje (investiranje), ali pa predmet, 
ki ga naložimo, kar je pri denarni naložbi denarni znesek, ali pa predmet, v katerega denar 
naložimo. Finančne naložbe so dejansko odraz in oblika racionalnega gospodarjenja s 
finančnimi presežki, ki bi ostali neizkoriščeni, če jih ne bi preoblikovali v finančne naložbe 
(aktivo). Finančne naložbe se zato pojavljajo povsod tam, kjer se pojavljajo presežki 
denarja, torej ne samo v gospodarstvu ampak tudi v negospodarskih dejavnostih in pri 
prebivalstvu s pogojem, da skušajo posamezni subjekti v teh sektorjih z denarjem 
racionalno gospodariti. Obstajati morejo torej sredstva in motivi za racionalno 
gospodarjenje. 
 
Slika 4 prikazuje temeljno delitev naložb na finančne naložbe, naložbe v znanje in realne 
naložbe. 
 
SLIKA 4: Temeljna delitev naložb 

NALOŽBE
realne v znanje 

finančne nepremičnine 
oprema 

trajne potrošne dobrine 

v finančne institucije v državo

dolgoročne naložbe opcije investicijski skladi 
kratkoročne naložbe nakupni boni banke in hranilnice 

terminske pogodbe pokojninski načrti 
zavarovanja 

v podjetje 

izvedene

UPNIŠKE LASTNIŠKE 
obveznice delnice 

terminski krediti deleži družbenikov 
zakup naložba samostojnega 

podjetnika kratkoročni bančni krediti 
terjatve do kupcev 

 
Vir: Mramor 1993, 112 
 
Finančne naložbe, ki imajo obliko listine, imenujemo oblične terjatve, tiste, ki nimajo 
listinske oblike, pa so brezoblične terjatve. Za obstoj ni pomembno, če je zapisana v kakšni 
listini ali ne; oblične in brezoblične so si enake. Vendar je za upnika bolj zanesljivo, ker je 
manj tveganja, če obstaja pisni dokaz. 
Zaradi pomena likvidnosti se delijo finančne naložbe na kratkoročne in dolgoročne, po 
mnenju nekaterih tudi na srednjeročne, ter na trajne. Pri delitvi po vrstah pa moramo 
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upoštevati, da se pri nekaterih naložbah ob nastanku rok sploh ne določi, pri nekaterih se 
rok določi vnaprej, pri nekaterih pa se rok določi v času trajanja naložbe z naknadno 
odločitvijo o prekinitvi naložbe v odpovednem roku ali z odločitvijo o njeni prodaji 
(Bobek 1995, 72). 
S svojo dejavnostjo posamezniki pridobivajo denarna sredstva, ki jih delno porabijo za 
tekočo potrošnjo, preostali del, tako imenovane prihranke, pa lahko naložijo. Prihranke 
lahko naložijo realno ali finančno, bodisi neposredno (neposredni prenos na deficitne 
celice), ali posredno prek finančnih institucij (Mramor 1993, 111). 
 
 
5.3.1 Bančne vloge 
 
Med možne finančne naložbe štejemo bančne vloge. O bančni vlogi ali depozitu govorimo, 
ko vlagatelj položi denar na račun pri banki, banka pa se hkrati obveže, da mu ga bo po 
določenem času vrnila. Vlagatelj poleg vloženega denarja od banke dobi tudi obresti, ki 
pomenijo nadomestilo za to, da banka lahko upravlja njegov denar. 
Bančne vloge najpreprosteje razdelimo na vloge na vpogled in vezane vloge. Pri vlogah na 
vpogled lahko vlagatelj kadarkoli dvigne denar s svojega računa pri banki, pri vezanih 
vlogah pa mora počakati do konca obdobja, za katero se je dogovoril, da banki posodi 
denar. Banke delijo vezane vloge glede na dobo vezave sredstev (od 31 do 90 dni, od 91 do 
180 dni, od 181 dni do enega leta, nad enim letom do dveh let, …). Ponujajo tudi vezavo 
sredstev za dobo, krajšo od 30 dni, in vezavo sredstev na odpovedni rok, vendar sta ti dve 
možnosti prepuščeni večinoma le pravnim osebam. Višina obresti navadno narašča z dnevi 
vezave denarja pri banki, manj pa tudi z večanjem zneska vezanih sredstev (Pirtovšek 
2001, 49).  
V svetu se vse bolj uveljavlja dejstvo, da so bančna varčevanja za neinformirane. Posledica 
je ta, da se evropske banke vse bolj povezujejo z zavarovalnicami in družbami za 
upravljanje. Na področju varčevanja imajo s tem sicer manjše dobičke, vendar tako 
zadržijo svoje stranke. Banke so po priporočilih najbolj primerne za (Balkovec 2000, 59): 

- kratkotrajna varčevanja, od treh mesecev do enega leta, 
- najemanje kreditov, 
- urejanje plačilnega prometa. 

Pri bančnih vlogah obstaja sistem jamstva, ki ga pri drugih finančnih naložbah ni. Jamstvo 
za vloge poenostavljeno pomeni, da vse banke v neki državi jamčijo za izplačilo vlog, če 
se je pri kateri izmed njih začel stečajni postopek. Namen jamstva za vloge tako pri nas kot 
drugje po svetu ni v zavarovanju vseh vlagateljev, ampak predvsem tistih, ki nimajo 
potrebnih informacij in zadostnih znanj za presojo, kateri banki bi zaupali svoje prihranke. 
Tako je navadno višina jamstva omejena navzgor, da se prepreči moralno tveganje tako 
vlagateljev kot tudi bančnikov. Če bi bile vse vloge zajamčene v celoti, bi bilo vlagateljem 
vseeno, kateri banki bi zaupali svoj denar. Finančno stanje bank jih v tem primeru sploh ne 
bi zanimalo, njihovo edino merilo pri izbiri banke, v katero bi vložili svoje prihranke, pa bi 
bilo višina obresti (Pirtovšek 2001, 50). 
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5.3.2 Delnice in deleži podjetij  
 
Ena izmed vrst finančnih naložb so naložbe v lastniške vrednostne papirje oz. lastniške 
deleže v podjetjih, ki niso delniške družbe. Med omenjenimi naložbami pa obstaja več 
razlik, ki so za posameznika pomembne na ravni osebnih financ (Lončarski 2001, 52). 
Praviloma je motiv lastniške soudeležbe v podjetju, ki ni delniška družba, drugačen od 
motiva vlaganja v lastniške vrednostne papirje. Pri podjetjih, ki niso delniške družbe, je 
namen lastništva neposredno upravljanje podjetja, največkrat pa tudi zaposlitev v njem – 
ne gre torej zgolj za finančno naložbo. Lastniški vrednostni papirji pa, nasprotno, za 
malega delničarja praviloma pomenijo zgolj finančno naložbo. Lastniški vrednostni papirji 
so precej laže prenosljivi od lastniških deležev v podjetjih, ki po svoji organizacijski obliki 
niso delniške družbe. Za vrednostne papirje obstaja osrednje mesto trgovanja (borza), 
pomenijo pa tudi podlago za ločevanje lastništva podjetja od upravljanja podjetja. 
Lastniški vrednostni papirji ali krajše delnice so lastniški kapital podjetja. Pri nas so 
večinoma izdane kot prinosniške delnice, obstajajo pa tudi imenske, ki imajo lahko 
določene omejitve v prenosljivosti pravic (Lončarski 2001, 52). 
Delnica je lastniški vrednostni papir, ki izdajatelju (podjetju) pomeni trajen vir sredstev, 
lastniku delnice pa solastništvo podjetja s trajno udeležbo na dobičku (v obliki dividend 
in/ali povečanja tržne vrednosti delnic) in pravico voljenja upravnega odbora ter 
glasovanja o nekaterih najpomembnejših poslovnih odločitvah podjetja (Mramor 1993, 
114). 
Imetnik delnice ima določene lastniške pravice. Nekatere izmed teh pravic se uveljavljajo 
avtomatično, medtem ko je druge, na primer pravico do vpogleda v knjigovodstvo, bolj ali 
manj težko uveljaviti. Opisane pravice, so pravice, ki se uveljavljajo bolj ali manj 
avtomatično (Mramor 1993, 241): 

- Pravica do dividend. Ob uspešnem poslovanju podjetje ustvari dobiček, kot delničarji 
pa imamo pravico do udeležbe pri tem dobičku (Lončarski 2001, 52). Odločitev o 
izplačilu dividende je prepuščena nadzornemu svetu, tako da je to pravzaprav pravica 
samo takrat, kadar nadzorni svet sprejme odločitev o izplačilu dividende.  

- Pravica do preostalih sredstev po prenehanju poslovanja. Kot lastniki podjetja imajo 
navadni delničarji pravico do preostalih sredstev podjetja, ko so po prenehanju 
poslovanja poplačane vse obveznosti. 

- Pravica do glasovanja. Delnica daje svojemu lastniku avtomatično pravico do 
glasovanja o odločitvah v zvezi s poslovanjem podjetja. 

- Prednostna pravica do novih delnic daje delničarjem možnost nakupa novih izdaj 
navadnih delnic, preden so ponujene v odkup na odprtem trgu. Bistvo te možnosti je, 
da obstoječi delničarji ohranijo obstoječi delež v celotnem lastništvu podjetja, če to 
želijo in zmorejo. 

- Pravica prenosa. Navadno so navadne delnice prenosne in obstaja sekundarni trg 
delnic, kjer jih je možno prodati in/ali kupiti. Ta trg je lahko bolj ali manj razvit in od 
njegove razvitosti je odvisno, kako je mogoče izkoristiti pravico prenosa. 

Delnice nimajo datuma dospetja. Nominalna vrednost, ki je zapisana na vsaki, nima 
uporabne vrednosti, saj trg vrednoti delnice glede na pričakovanja o prihodnjem 
poslovanju podjetja (kupujemo prihodnje denarne donose podjetja), ob prenehanju 
poslovanja podjetja pa smo kot navadni delničarji zadnji v vrsti za poplačilo (če kaj 
sredstev ostane), zato je vseeno, kakšna nominalna vrednost je zapisana na delnici 
(Lončarski 2001, 52). 
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Ločiti moramo med navadnimi in prednostnimi delnicami. Oboje pomenijo obliko 
lastniškega kapitala podjetja, razlike nastanejo pri pravicah, ki jih imamo kot imetniki enih 
ali drugih. V primerjavi z navadnimi delnicami imajo prednostne določeno dividendo, ki 
mora biti izplačana vsako leto, zato pa ponavadi nimajo glasovalnih pravic. Izraz 
prednostna delnica se nanaša na prednost, ki jo imajo prednostni delničarji pri izplačilu 
dividend oziroma izplačilu iz preostalih sredstev podjetja (sredstva, ki ostanejo po 
poplačilu vseh upnikov) ob prenehanju poslovanja. Dividende na navadne delnice namreč 
ne smejo biti izplačane, dokler niso izplačane prednostne dividende, enako velja za 
preostala sredstva podjetja ob prenehanju poslovanja. V povezavi s prednostnimi delnicami 
je tudi kumulativnost, ki pomeni, da se zaradi slabega poslovnega rezultata (izgube) 
neizplačane prednostne dividende zbirajo (kumulirajo oziroma seštevajo) in morajo biti 
izplačane takoj, ko podjetje ustvari dobiček, iz katerega jih lahko izplača (Lončarski 2001, 
52) . 
Odgovor na vprašanje, zakaj varčevati v delnicah, je razmeroma preprost: delnice so na 
dolgi rok najdonosnejša finančna naložba izmed vseh osnovnih finančnih naložb. Tuje 
študije kažejo, da lahko investitor, ki premoženje razporedi v delnice povprečnega podjetja 
na katerem izmed razvitih trgov kapitala, na dolgi rok pričakuje, da bo v povprečju ustvaril 
od štiri do sedem odstotkov višjo letno donosnost prihrankov, kot če bi prihranke 
razporedil v dolgoročne državne obveznice katere izmed najrazvitejših držav (Kleindienst 
2001, 20). 
Delnice so izrazito najbolj dolgoročna naložba izmed vseh finančnih naložb. Na splošno 
naj bi oseba za nakup ali porabo, ki jo načrtuje prej kot v treh letih (če ne gre za nujen 
nakup) ali prej kot v petih letih (če gre za nujen nakup), ne varčevala v delnicah. Finančne 
cilje takšnih ročnosti naj bi posameznik ali gospodinjstvo skušala doseči z manj tveganimi 
naložbenimi skupinami (obveznice in denarne rezerve). Delnice so namenjene predvsem za 
doseganje osebnih finančnih ciljev, ki jih namerava posameznik uresničiti v petih, še bolj 
pa v desetih letih ali več (Kleindienst 2001, 41). 
 
SLIKA 5: Daljše ko je obdobje investiranja v delnice, manjša je verjetnost izgube 

verjetnost izgube 
 

 
      doba investiranja 
 
Vir: Bančnik 2005, 18 
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Slika 5 kaže povprečno verjetnost izgube investitorja, ki je premoženje razporedil v 
delniške vrednostne papirje, v takšni sestavi kot jo ima svetovni borzni indeks (»svetovni 
skupek naložb«), pri različnih ročnostih varčevanja od 31. 12. 1969 do 31. 8. 2002. Bolj 
dolgoročno kot je varčevanje, bolj tvegana je lahko sestava prihrankov. Priporočeno 
varčevanje v vrednostnih papirjih je najmanj za dobo petih let, v primeru varčevanja, 
izključno v delnicah pa celo najmanj za dobo 10 let (Imamovič 2005, 18). 
Časovni horizont je zelo pomemben faktor, saj je od časa, v katerem želi vlagatelj doseči 
nek cilj, pomembna sama struktura naložbe. Splošna pravila upoštevajoč dejavnik časa so 
sledeča: 

- daljše, kot je varčevanje, bolj tvegana je lahko struktura naložbe; 
- daljše, kot je obdobje vlaganja v delnice, manjša je verjetnost izgube (ibid., 18). 

 
 
5.3.3 Obveznice in kratkoročni dolžniški vrednostni papirji  
 
V nasprotju z lastniškimi vrednostnimi papirji in lastniškimi deleži v podjetjih, ki niso 
delniške družbe, so obveznice in kratkoročni dolžniški papirji upniške finančne naložbe, za 
izdajatelja pa pomenijo obveznost plačila obresti in vračila glavnice. 
Obveznice so dolžniški vrednostni papirji, ki imajo ob izdaji dospetje nad enim letom – so 
torej dolgoročni dolžniški vrednostni papirji. Navadna obveznica je dolžniški vrednostni 
papir, ki od izdaje do dospetja prinaša imetniku pogodbeno določene obresti (ponavadi se 
izplačujejo četrtletno, polletno ali letno), ob dospetju pa imetnik dobi vrnejo glavnico in 
plačan zadnji obrok obresti. Tudi zakladna menica, kot kratkoročni vrednostni papir 
postaja vse bolj zanimiva za naložbe prebivalstva (Lončarski 2001, 50).  
Obveznice so za delnicami druga najprimernejša finančna naložbena skupina za 
dolgoročno varčevanje večine oseb. Na obveznice je primerno gledati, kot na dopolnilo 
delniškemu portfelju. Obveznice v primerjavi z delnicami investitorju prinašajo tako 
prednosti kot pomanjkljivosti. Te se kažejo predvsem v njihovi donosnosti in tveganju 
(prednosti in slabosti obveznic glede na bančne vloge in glede na delnice so prikazane v 
prilogi 3). Obveznice so še posebej pomembna naložba posameznika v kasnejših letih 
življenja, ko preneha nabirati prihranke in potrebuje redne vire dohodka (Kleindienst 2001, 
170). 
Velika večina obveznic ima fiksno obrestno mero do zapadlosti in je izražena v odstotku 
od nominalne vrednosti. Na trgu pa se pojavljajo tudi obveznice, ki imajo variabilno 
obrestno mero, ki se prilagaja in je tesno povezana s trenutnimi tržnimi obrestnimi merami. 
Obrestne mere pri teh obveznicah se usklajujejo periodično, skladno s spremembami 
indeksa diskontne obrestne mere (Jesenek 2003, 62). 
Cena obveznice je odvisna od več spremenljivk, in sicer obrestne mere, ponudbe in 
povpraševanja, bonitete, dospelosti, davčnega statusa idr. Novoizdane obveznice ponavadi 
trgujejo po nominalni vrednosti ali zelo blizu te vrednosti. Sčasoma se cena odmakne od te 
vrednosti navzgor ali navzdol, odvisno od gibanja obrestnih mer. Ko obveznica trguje nad 
nominalno vrednostjo, govorimo o premiji, ko pa trguje pod nominalno vrednostjo, 
govorimo o diskontu (ibid., 65). 
Cena se na trgu sicer oblikuje glede na ponudbo in povpraševanje, vendar pa se obveznice 
vrednotijo tako, da se ugotovi časovni razpored vseh plačil obresti in plačila glavnice, ti 
denarni toki pa se prevedejo na danes (diskontirajo) glede na zahtevano stopnjo donosa, ki 
velja za tako tvegano naložbo. 
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Večinoma so obveznice zavarovane, torej izdajatelj z nekim zavarovanjem (hipoteko, 
zastavo premičnin oz. drugih vrednostnih papirjev) jamči za njihovo poplačilo (Lončarski 
2001, 51). 
Obveznice imajo vrsto značilnosti, po katerih se med seboj precej razlikujejo z vidika 
tveganja, da njihova donosnost ne bo enaka pričakovani. Po teh značilnostih jih razvrstimo 
v skupine, znotraj katerih velja podoben način določitve tveganja in z njim povezane 
zahtevane stopnje donosa. 
Obveznice brez tveganja izostanka plačil. Med takšne obveznice štejemo predvsem ali 
morda celo izključno tiste, ki jih je izdala ali za njih jamči država. Sicer obstaja možnost, 
da država finančno propade in da lastniki njenih obveznic ostanejo brez obljubljenih plačil, 
vendar je ta verjetnost predvsem pri stabilnih državah zanemarljiva. Kljub temu, da za te 
obveznice ni tveganja izostanka obljubljenih plačil, pa vseeno imetnik teh obveznic bolj ali 
manj tvega, da donosnost in tudi donosi takšne obveznice ne bodo enaki pričakovanim. To 
tveganje običajno imenujemo tveganje spremembe tržne obrestne mere. Precejšen del 
sprememb donosnosti državnih obveznic, ki jih povzročijo spremembe tržnih obrestnih 
mer, predstavlja njihovo sistematično tveganje. Sistematično tveganje državnih obveznic z 
daljšim rokom dospetja je zaradi večje občutljivosti njihove donosnosti na spremembe 
tržnih obrestnih mer seveda višja in zato je višja od netvegane tudi njihova zahtevana 
donosnost (tržna obrestna mera). Razliko med njihovo zahtevano donosnostjo in netvegano 
donosnostjo označujemo kot premija za ročnost. 
Obveznice s tveganjem izostanka plačil. Za vse ostale obveznice in med njimi obveznice 
podjetji, pa velja, da obstaja večja ali manjša možnost, da njihov imetnik ne bo dobil 
nekaterih (ali celo vseh) obljubljenih plačil. To tveganje se običajno imenuje tveganje 
izostanka plačil oz. kreditno tveganje. V vezi z obveznicami nastopajo različna tveganja, 
da obljubljena plačila obresti in vračilo glavnice ne bo izvršeno. V nasprotju z delnicami, 
kjer so lahko dejanske donosnosti nižje ali pa tudi višje od zahtevane, kar izenačuje 
pričakovano iz zahtevano donosnost, so lahko pri obveznicah zaradi kreditnega tveganja 
dejanske donosnosti samo nižje od obljubljene oz. zahtevane. Zato je pričakovana 
donosnost teh obveznic običajno nižja od obljubljene oz. zahtevane, odvisno pač od 
kreditnega tveganja. 
Tveganje nizke likvidnosti. Za vse obveznice velja, da so bolj ali manj likvidne, kar 
pomembno vpliva na njihovo tveganje in s tem na njihovo zahtevano donosnost. S pojmom 
likvidnost obveznice označujemo možnost njene takojšnje prodaje po ceni, ki odraža njeno 
sedanjo vrednost. Visoko likvidne obveznice je vedno mogoče hitro prodati po ceni, ki je 
blizu sedanje vrednosti obveznice. Takšne so praviloma samo obveznice, ki se na borzi 
veliko prodajajo in kupujejo. Za ostale obveznice velja, da so manj likvidne. To pomeni, da 
za njih obstaja bolj ali manj velika verjetnost, da na želeni dan prodaje ne bo takšnega 
povpraševanja po njih, da bi bila zagotovljena cena blizu njihove sedanje vrednosti. Zato 
jih je praviloma mogoče hitro prodati le po nižji ceni – z določenim popustom. Za imetnika 
obveznice to predstavlja dodatno tveganje, da donosnost obveznice ne bo enaka 
pričakovani in zato za manj likvidne obveznice zahteva dodatno premijo za tveganje 
nelikvidnosti npr. v obliki dodatne zahtevane donosnosti (Mramor 2000a, 107–117). 
Prikaz različnih oblik tveganja je strnjen na sliki 6, ki prikazuje sestavne dele zahtevane 
donosnosti posamezne običajne obveznice in njeno hipotetično strukturo. 
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SLIKA 6: Primer strukture zahtevane donosnosti obveznice 

 

skupna premija za tveganje 

netvegana donosnost premija za tržno kreditno tveganje 

premija za ročnost premija za kreditno tveganje 

Vir: Mramor 2000a, 118 

premija za nelikvidnost 

 
Vendar pa so prikazana tveganja in premije le tiste, ki so bolj ali manj enotne za večino 
obveznic. Poleg teh ima vsaka posamezna obveznica glede na sovje posebne značilnosti še 
dodatna tveganja (npr. tveganje odpoklica, devizno tveganje), za katera investitorji seveda 
zahtevajo dodatne premije za tveganje, če so oz. koliko so ta tveganja sistematična (ibid., 
118). 
 
 
5.3.4 Investicijski skladi  
 
Investicijski skladi so pomembni udeleženci na sodobnih finančnih trgih. Svojim 
uporabnikom ponujajo številne prednosti pred drugimi oblikami vlaganja, na primer 
razpršitev premoženja in zato manjše tveganje, strokovnost upravljanja, likvidnost 
sredstev, nižje transakcijske stroške, široko paleto storitev investitorjem, nadzor institucij 
nad poslovanjem investicijskih skladov in samostojnost izbora stopnje tveganja. Zaradi 
tega se vedno več varčevalcev odloča za delež v investicijskem skladu kot obliko naložbe 
(Mramor 2000, 89). 
Investicijski skladi so oblika finančnega posredništva. Zbirajo prihranke fizičnih in pravnih 
oseb ter jih vlagajo v depozite bank, dolžniške ter lastniške vrednostne papirje države in 
podjetij, manj pa tudi v nepremičnine in umetniška dela. Prednost takšnih naložb je manjše 
tveganje, ki je povezano s posli z vrednostnimi papirji. Naložba v posamezen vrednostni 
papir je namreč tvegana, ker ob slabšem izdajateljevem poslovanju dobički in cena delnice 
padejo, vlagatelj pa ima kapitalsko izgubo. Ker sklad vlaga v veliko različnih vrednostnih 
papirjev, je tveganje izgube precej manjše, saj je manj verjetno, da bodo vsa podjetja zašla 
v težave. Z naložbami v vzajemne sklade torej dosežemo ustrezno razpršitev premoženja, 
in sicer z že zelo majhnimi vložki (Berk 2001, 53). 
Vlaganje prihrankov v vzajemne sklade postaja danes vedno bolj priljubljena oblika 
varčevanja. Dejstvo je, da se obrestne mere v banki znižujejo in da ljudje iščejo druge, 
alternativne možnosti za plemenitenja svojih prihrankov (Valant 2004, 21). Vzajemni sklad 
je premoženje, ki ga sklad investira v veliko število različnih vrednostnih papirjev, in sicer 
delnic, obveznic in drugih z zakonom dovoljenih naložb, ter ponuja t.i. malim 
investitorjem možnost posrednega investiranja na borzi. Zavedati se moramo, da so 



40 

namenjeni srednjeročnemu in dolgoročnemu varčevanju, lahko za večje nakupe, 
nepremičnine, šolanje, ipd (Valant 2004, 21). 
Ključna odločitev vsakega vlagatelja je namreč izbira njemu ustreznega vzajemnega 
sklada. Izbira je odvisna od finančnih ciljev, finančnih razmer, odnosa do tveganja, ki je 
povezano s kapitalskimi trgi, ter izkušnjami in znanjem o vrednostnih papirjih in finančnih 
naložbah. Vzajemni skladi so visoko likvidna naložba in učinkovito znižujejo naložbeno 
tveganje z razpršitvijo sredstev med večje število vrednostnih papirjev. Pri izbiri vzajemnih 
skladov je v prvi vrsti potrebno upoštevati naložbeno politiko vzajemnega sklada, od 
katere je v največji meri odvisna dolgoročna pričakovana donosnost. Vzajemni skladi so 
namreč dolgoročna oblika varčevanja. Izbira vzajemnih skladov na podlagi preteklih 
donosnosti, prevzemanje previsokega naložbenega tveganja ter nerealna pričakovanja 
lahko privedejo do neracionalnih odločitev (Revija kapital). 
Prednosti varčevanja v vzajemnih skladih v primerjavi z ostalimi oblikami varčevanja 
(bančne vloge na vpogled, depozitne bančne vloge, življenjska zavarovanja z naložbenim 
tveganjem...) je, da naraščajo s časovno dolžino varčevanja. V vzajemnih skladih naj bi 
varčevali vsaj nekaj let. V kolikor varčujemo več let, smo namreč oproščeni plačila 
ustvarjenih kapitalskih dobičkov (po treh letih od obračuna vsakega vplačila), 
zmanjšujemo izraznost kratkoročnih nihanj na trgu kapitala in njihov vpliv na našo naložbo 
ter zmanjšujemo delež vstopnih stroškov na velikosti ustvarjenih dobičkov. Z varčevanjem 
v vzajemnih skladih ni moč »zaslužiti čez noč« in takšna oblika varčevanja ni namenjena 
kratkoročnemu uresničevanju finančno ovrednotenih ciljev (vepnet).  
Donosi pri naložbah v vzajemne sklade niso natančno vnaprej določeni, saj so odvisni od 
(Balkovec 2000, 173): 

- dobičkov, ki so posledica tečajnih razlik, ki nastanejo pri trgovanju z vrednostnimi 
papirji; 

- višine dividend od različnih delnic, ki so v portfelju sklada; 
- višine obresti na različne obveznice oz. vrednostne papirje, ki zagotavljajo fiksno 

obrestno mero. 
Za izbiro vzajemnega sklada niso dovolj informacije o preteklih donosih, trenutna rast 
tečajev na borzi vrednostnih papirjev ter rast točk vzajemnih skladov. Pri odločitvi 
plemenitenja oz. varčevanja prihrankov je potrebno upoštevati več dejavnikov. Vprašati se 
je potrebno po ciljih varčevanja in obdobju, v katerem ga želite doseči. Ob realnih 
pričakovanjih je tveganje glede uresničitve želja manjše. Seveda je pomembno, da se 
zavedamo, da z besedo »tveganje« ni mišljena možnost izgube premoženja, ampak 
možnost različne višine pričakovanih donosov. 
Pri odločitvi so pomembne tudi osebne lastnosti. Če se odločate za varčevanje do treh let, 
in želite varno naložbo in konstantni donos, je za vas primeren obvezniški sklad z nizkim 
tveganjem in konstantnim donosom. Za dolgoročnejše varčevanje, npr. za nakup 
nepremičnine, je primerno varčevati v delniških skladih, saj je nihanje vrednosti točke 
odvisna od trendov na borzi. Za srednjeročno varčevanje med tremi in petimi leti so 
primerni uravnoteženi skladi, ki investirajo tako v delnice kot obveznice. Za njih praviloma 
velja, da vrednost niha manj kot sam borzni indeks, kar pomeni, da v času padanja delnic 
taki vzajemni skladi padajo počasneje, v času rasti delnic pa rastejo počasneje. Donosi za 
prihodnost niso zajamčeni, na dolgi rok pa jih lahko predvidimo. Odvisni so predvsem od 
investicijske politike sklada, dobe varčevanja, sposobnosti upravljavca in gospodarskih 
gibanj v prihodnosti (Valant 2004, 21). 
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5.3.5 Dodatno pokojninsko varčevanje  
 
Če v aktivni delovni dobi ne poskrbimo za osnovno osebno pokojnino, pridemo na stara 
leta v breme države oz. ustreznih socialnih ustanov. Če ne poskrbimo za pokojnino oz. za 
zadostno višino pokojnine, pa imamo v pokojninski dobi možnost, da si položaj rešujemo 
na tri načine (Balkovec 2000, 198): 

- prodamo stvari, ki smo jih kupili v aktivni delovni dobi; 
- preživljajo nas otroci; 
- še vedno delamo honorarno. 

Vsi se zavedamo dejstva, da v prihodnosti pokojnina iz I. stebra ne bo dovolj visoka, da bi 
nam zagotavljala želeni življenjski standard. V želji, da bi sami privarčevali dodatna 
sredstva, pa naletimo na vprašanje, katero finančno obliko izbrati, saj jih na trgu obstaja 
kar precej. Vsaka od njih ima svoje tipične lastnosti, ki nekaterim pomenijo prednost, 
drugim pa slabost. Tako npr. so naložbene police zelo primerne za varčevanje za starost, 
vendar le, če potrebujemo tudi zavarovanje. V prilogi 4 si lahko pogledate različne oblike 
varčevanj, privarčevana sredstva in donosnosti, če moški, star 35 let, 30 let mesečno 
vplačuje po 100 EUR (Pokojnina). 
Temeljne značilnosti dodatnega pokojninskega zavarovanja so razmeroma preproste. 
Vsaka oseba, ki je vključena v sistem obstoječega obveznega pokojninskega zavarovanja, 
bo dobila pravico, da za pokojnino vplačuje dodatna denarna sredstva na osebni varčevalni 
račun, ki ga bo bodisi sama bodisi njen delodajalec odprl pri določenem pokojninskem 
skladu. To pomeni predvsem naslednje (Kleindienst 2001, 46): 

- obvezna vplačila zaposlenih v sistemu obveznega pokojninskega zavarovanja ne 
bodo zaradi tega nič večja in nič manjša kot doslej, 

- varčevanje na osebnem varčevalnem računu je stvar odločitve posameznika, 
- cilj dodatnega pokojninskega varčevanja je predvsem poskrbeti za dodatni del 

pokojnine, osnovna pokojnina pa bo še vedno temeljila na obstoječem (obveznem) 
pokojninskem zavarovanju, 

- v nasprotju z obstoječim sistemom obveznega pokojninskega zavarovanja bo 
posameznik premije vplačeval na svoj osebni račun. To pomeni, da bodo njegovi 
prejemki odvisni natančno od tega, koliko sredstev in v katerih časovnih obdobjih bo 
vplačal v sklad. In pa seveda od tega, kako uspešno bo upravitelj sklada to 
premoženje plemenitil. 

Proces določanja višine varčevanja za pokojnino je sledeč (Miš-Svoljšak 2001, 123): 
- Ocenimo sredstva, ki jih bomo kot upokojenec potrebovali. Bliže ko smo svoji tretji 

življenjski dobi, bolj natančno je potrebno načrtovati. Najprej moramo oceniti svoje 
stroške. Pri tem se upoštevajo povprečni mesečni izdatki. Povprečni mesečni 
izdatki bodo med upokojitvijo nižji za znesek prispevkov za pokojnino, zneske, 
povezane z delom (vožnja na delo), posojila, ki morajo biti do upokojitve že 
odplačana. Večji pa bodo gotovo stroški povezani z zdravjem in morda potovanji. 
Izkušnje svetovalcev učijo, da znašajo mesečni stroški po upokojitvi približno tri 
četrtine tistih pred upokojitvijo. 

- Upoštevamo inflacijo. Zavoljo inflacije bomo po upokojitvi potrebovali več 
sredstev, kar moramo upoštevati pri zneskih varčevanja. Inflacija pa se z 
upokojitvijo ne ustavi. Pri izračunih rente je potrebno upoštevati tudi inflacijo, ki 
nastaja med izplačevanjem rente. 

- Izračunamo razliko med sedanjimi zaslužki in prihodnjimi potrebami. Ko 
ugotovimo, koliko sredstev bomo potrebovali za varno upokojensko dobo, se 
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nemalokrat pokaže, da trenutno zaslužimo premalo. Celo delovno dobo bi morali za 
zagotavljanje minimalnega življenjskega standarda na stran dajati najmanj med 10 
% do 20 % svojega bruto zaslužka. 

- Razpršimo sredstva, ki jih varčujemo. Najbolje je, da varčujemo: 
• deloma v obliki dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, saj 

lahko tako izkoristimo davčne olajšave; 
• deloma v banki v obliki rentnega varčevanja ali kakšni drugi dolgoročni 

obliki varčevanja; 
• kadar imamo kakšen izreden prihodek ga kaže investirati v vzajemni sklad 

ali kakšno drugo obliko vrednostnih papirjev; 
• zato, da bi kupili stanovanje, ki bi ga oddajali. 

Ker se samo enkrat v življenju varčuje za pokojnino, se mora pravilno poskrbeti za 
pokojnino, tako osnovno kakor tudi dodatno (Slika 7). 
 
SLIKA 7: Varčevanje za pokojnino 

 

AKTIVNA DELOVNA DOBA DOBA UPOKOJITVE

Vir: Balkovec 2000, 217 
 
Pokojninski skladi vlagajo vplačila svojih strank v bančne vloge in vrednostne papirje 
držav, lokalnih oblasti in podjetij na kapitalskih trgih, pri čemer z razpršitvijo premoženja 
dosežejo zmanjšanje tveganja pričakovanih sredstev in zagotovijo ustrezno donosnost. Pri 
pokojninskih policah z določeno prispevno stopnjo so mesečni zneski pokojnine odvisni od 
vplačanih sredstev in donosnosti naložb pokojninskega sklada, pri pokojninskih policah z 
določeno pokojnino pa skladi zagotavljajo višino pokojnine po izpolnjenih pogojih za 
upokojitev (Berk 2001, 58). 
Primerni načini pokojninskega varčevanja pa so tudi rentno varčevanje v bankah, vzajemni 
skladi ter neposredno varčevanje v delnicah in obveznicah (ta pot je primerna predvsem za 
najpremožnejše). Delnice so zaradi časovne razpršitve tveganja najprimernejši finančni 
instrument za pokojninsko varčevanje. Prav pokojninsko varčevanje je namreč najbolj 
dolgoročno izmed vseh varčevalnih ciljev. 
 
 
 

OSNOVNA POKOJNINA 

DODATNA 
POKOJNINA  

 
BANKE, 

ZAVAROVALNICE, 
VZAJEMNI SKLADI

70 %

30 %

+

DRUGE MOŽBNOSTI 
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SLIKA 8: Ponazoritev priporočljive sestave prihrankov pri pokojninskem varčevanju 

elež naložb v % 
 
d

po 
čas do upokojitve                                  upokojitvi 

 

delnice 
e 

ir: Bančnik 2005, 18 

lika 8 prikazuje primerno sestavo prihrankov pri pokojninskem varčevanju. Tako lahko 

ez upoštevanja ostalih 

elež delnic = 100 – starost (št. let) vlagatelja 

ilj pokojninskega varčevanja je ustvariti dovolj visok znesek finančnega premoženja, ki 

ere prednosti in slabosti varčevanja v pokojninskem skladu. Ne 

obveznic
denarne rezerve 

 
V
 
S
tudi pri drugih naložbenih ciljih (nakup stanovanja, šolanje otrok ipd.) rečemo, da je ob 
začetku varčevanja delež delnic (ali delniških skladov) lahko precej visok, čim bolj pa se 
vlagatelj približuje doseganju zastavljenega cilja, manj tveganja si lahko privošči, zato se 
delež delnic postopoma znižuje, povečuje pa se delež varnejših vrednostnih papirjev 
(obveznice, obvezniški skladi, zakladne menice, denarne rezerve). 
Obstaja tudi »formula«, ki je uporabna za hiter izračun (br
dejavnikov) deleža delnic v portfelju, in sicer (Imamovič 2005, 18):  
 
D
 
C
bo poleg pokojnine iz obveznega pokojninskega zavarovanja zagotavljal človeka dostojno 
življenje na stara leta. Cilj tovrstnega varčevanja torej ni ustvarjanje rednih prihodkov za 
tekočo porabo iz obresti in dividend, temveč doseganje rasti finančnega premoženja 
(Kleindienst 2001a, 27). 
Tabela 5 prikazuje nekat
glede na to, za katero obliko pokojninskega varčevanja se bo posameznik odločil, je 
pomembno, da se zaveda, da bosta tveganje in donosnost njegovih prihrankov odvisna od 
strateške razporeditve premoženja. 
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TABELA 5: Prednosti in pomanjkljivosti pokojninskega varčevanja v pokojninskih 
vzajemnih skladih glede na varčevanje v klasičnih vzajemnih skladih 
Prednosti Pomanjkljivosti 
Dodatne davčne olajšave. Investitor ima manjšo svobodo pri razporeditvi 

prihrankov, saj klasični vzajemni sklad lahko 
zamenja precej lažje kot pokojninski sklad. 

Pokojninski vzajemni sklad dodatno spodbuja 
disciplino posameznika za redno varčevanje (to 
sicer deloma spodbujajo tudi vzajemni skladi, 
ki ponujajo možnost varčevanja na osnovi 
izgradnega načrta. 

Klasični vzajemni sklad investitorju daje 
možnost, da v primeru nenadnih finančnih 
potreb prihranke preprosto pretopi v gotovino, 
medtem ko mu pokojninski sklad te možnosti 
ne daje. 

Pokojninski vzajemni skladi imajo zaradi 
stalnih virov pritokov prihrankov svobodnejše 
roke pri upravljanju naložb, kar lahko ugodno 
vpliva na njihovo uspešnost pri upravljanju 
premoženja. 

Investitor lahko celotne prihranke iz 
vzajemnega sklada kadarkoli v celoti dvigne. 

Stroški trženja vzajemnih pokojninskih skladov 
so lahko manjši od stroškov trženja klasičnih 
vzajemnih skladov. 

Raznovrstnost vzajemnih pokojninskih skladov 
je manjša od raznovrstnosti klasičnih vzajemnih 
skladov. 

Dodatni nadzor države in zajamčena minimalna 
donosnost skladov: ta nadzor je lahko prednost 
(večja varnost prihrankov), lahko pa je tudi 
pomanjkljivost, če država posega v delovanje 
upraviteljev sklada tako, da zmanjšuje 
ustreznost njihovih strokovnih odločitev. 

Investitor v klasičnem vzajemnem skladu 
precej lažje doseže zanj najugodnejšo strateško 
razporeditev premoženja kot v vzajemnem 
pokojninskem skladu. 

 Upravitelj klasičnih vzajemnih skladov imajo 
več spodbud za uspešno upravljanje 
premoženja. Seveda te niso jamstvo, da bodo 
zaradi tega uspešnejši od upraviteljev 
vzajemnih pokojninskih skladov. 

Vir: Kleindienst 2001, 54 
 
 
5.3.6 Varčevanje za nakup stanovanja ali hiše  
 
Verjetno je slovenskemu prebivalstvu od vseh dolgoročnih varčevalnih ciljev še najbliže 
stanovanjsko varčevanje. Je bolj kratkoročne narave od pokojninskega, saj v Sloveniji v 
povprečju traja nekje od pet do deset let. Stanovanjsko varčevanje v trajanju petih let ali 
manj je preveč kratkoročno, da bi se posameznik izraziteje izpostavil tveganju, ki ga 
prinaša vlaganje v delnice; še zlasti, če gre za reševanje prvega stanovanjskega vprašanja 
oz. če je nakup stanovanja nujen. Posamezniki ali gospodinjstvo naj bi zato za stanovanje 
varčevalo predvsem v obliki namenskega stanovanjskega varčevanja, v obveznicah in/ali 
bančnih vlogah oz. denarnih rezervah. V povprečno in podpovprečno tvegane delnice je pri 
tem smiselno razporediti največ četrtino ali tretjino prihrankov, medtem ko naj bi 
posameznik, ki nakup stanovanja načrtuje prej kot v treh letih, v delnicah ne varčeval, še 
zlasti če gre za nujen nakup. Iz tega sledi, da naj tudi osebe, ki so za stanovanje varčevale 
daljše obdobje, dve ali tri leta pred pričakovanim nakupom delež delnic v svojem 
finančnem premoženju močno znižajo. 
Za osebe, ki načrtujejo nakup stanovanja v obdobju, daljšem od petih let, je priporočljiva 
strateška sestava prihrankov nekoliko drugačna. Zlasti osebe, ki nakup načrtujejo v osmih 



45 

letih ali več in katerih obstoječe stanovanjske razmere so ustrezne, lahko v prvih letih 
varčevanja v delnice razporedijo do polovico prihrankov. Osebe, katerih obstoječe 
stanovanjske razmere so dobre, lahko oblikujejo nekoliko bolj tvegano sestavo premoženja 
od oseb, ki novo stanovanje nujno potrebujejo, saj v primeru neugodnega srednjeročnega 
gibanja tečajev delnic na trgu nakup brez težav odložijo za leto ali dve in počakajo na 
porast tečajev. Vendar tudi za te osebe ni priporočljivo, da v premoženje vključijo 
nadpovprečno tvegane delnice. Ko do načrtovanega nakupa stanovanja manjka le še pet let, 
je smiselno, da investitor delež delnic v svojem premoženju začne postopoma zmanjševati. 
Dve leti pred pričakovanim nakupom naj bi ta delež znašal približno nič (Kleindienst 2001, 
56). 
Napisano v prejšnjem odstavku prikazuje slika 9. 
  
SLIKA 9: Ponazoritev priporočljive sestave prihrankov pri stanovanjskem 
varčevanju 
 delež v finančnem premoženju 

 
              število let do načrtovanega nakupa stanovanja 
 

obveznice, denarne rezerve ali namensko stanovanjsko varčevanje 
 
 

delnice 
 
Vir: Bančnik 2005, 18 
 
5.3.6.1 Nacionalna stanovanjska varčevalna shema 
 
Nacionalna stanovanjska varčevalna shema vzpodbuja dolgoročno varčevanje, saj njegovo 
privlačnost zagotavlja preko državnega premiranja in bančnega obrestovanja dolgoročnih 
hranilnih vlog. Na drugi strani zagotavlja varčevalcem v tej shemi ugodno dolgoročno 
stanovanjsko posojilo, saj zavezuje banke na najmanj dvakratno večji obseg danih posojil 
varčevalcem v primerjavi s privarčevanimi sredstvi po vnaprej znani posojilni obrestni 
meri. Obrestna marža v višini 0,8 % zagotavlja bankam pokrivanje stroškov poslovanja, 
vezanih na izvajanje te sheme brez možnosti zaračunavanja dodatnih stroškov za odobritev 
in vodenje posojila. 
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Nacionalna stanovanjska varčevalna shema zagotavlja vsem varčevalcem enako višino 
obrestnih mer za dolgoročno varčevanje in vsem enake obrestne mere za najeta dolgoročna 
stanovanjska posojila na tej osnovi, seveda v odvisnosti od dobe varčevanja oziroma 
kreditiranja. 
Sistem državnih premij varčevalcem po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi v obliki 
pripisa določenega zneska premije po izteku vsakega leta varčevanja povečuje donosnost 
ter s tem privlačnost dolgoročnega varčevanja, spodbuja pa tudi redno mesečno varčevanje 
(Stanovanjski sklad RS 2004, 1). 
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6. VARČEVALNE IN NALOŽBENE NAVADE SLOVENCEV 
 
 
6.1. Spreminjanje varčevalnih navad1

 
Varčevanje v Sloveniji ni več sinonim le za varčevanje v bankah. Varčevalne navade se 
spreminjajo, saj se spreminjajo tako možnosti varčevanja kot pričakovanja. V Sloveniji je, 
na primer, pogoje varčevanja letos spremenila davčna zakonodaja, prihodnje leto pa se na 
tem področju znova obetajo spremembe.  
Odločitev varčevalcev za varčevanje z bančnimi vlogami bo namreč močno odvisna tudi 
od davčne obravnave ostalih alternativnih oblik varčevanja in pričakovanih razmerij v 
donosih. Tradicionalno videnje Slovencev kot varčnih ljudi še vedno velja, ne glede na 
občasno povečano zadolževanje. Slovenci vse bolj razmišljamo o dolgoročnem varčevanju 
in si s tem poskušamo zagotoviti udobnejšo prihodnost. Vse pogosteje posegamo po 
ponudbah dodatnega pokojninskega in življenjskega zavarovanja, denar vlagamo v delnice 
in obveznice ter vedno več varčujemo v vzajemnih skladih. Struktura prihrankov se 
spreminja, razporeditev prihrankov – po tretjino v bančne vloge, vzajemne sklade in druge 
oblike naložb – pa je mogoče pričakovati le dolgoročno. 
Klasične oblike varčevanja v bankah zadnje čase spodrivajo nove oblike, saj prebivalci vse 
več svojih prihrankov vlagajo v varčevanja, kot so rentna in pokojninska in v vzajemnih 
skladih. Varčevalci so ob različnih reformah namreč sprevideli, da bančna vloga ni 
ključna, zato so del sredstev prerazporedili v alternativne naložbe (vzajemne sklade, 
življenjska zavarovanja), ker te vloge ob tveganju prinašajo donos. Za ta korak se vlagatelji 
odločajo tudi zato, ker niso več tako zaščiteni kot v preteklosti in ugotavljajo, da morajo za 
svojo prihodnost narediti veliko več. Bančni sektor se poleg konkurence tujih bank vse bolj 
srečuje tudi s konkurenco drugih naložbenih priložnosti. Banke v Sloveniji zato vse bolj 
širijo svojo ponudbo in se s tem vedno bolj odmikajo od tradicionalnega zbiratelja denarja 
ter prevzemajo vlogo finančnega svetovalca.  
Dražje varčevanje v bankah. Letos so pogoji varčevanja nekoliko spremenjeni. Ob 
začetku leta se je spremenila davčna zakonodaja, ki je prinesla spremembe pri obdavčitvi 
kapitala. Letos so med drugim obdavčene obresti od vloge v bankah in hranilnicah v 
znesku nad 300.000 tolarjev letno in pretežni lastniški deleži, varčevanje v vzajemnih 
skladih ter dobički iz kapitalskih naložb v tujini. Področju varčevanja se tudi v bližnji 
prihodnosti obetajo spremembe, ki naj bi jih prinesla napovedana spremenjena davčna 
zakonodaja. Novela zakona o dohodnini za varčevanje v bankah med drugim predvideva, 
da bodo obresti na depozite v Sloveniji in drugih državah članicah unije oproščene davka 
le do zneska 100.000 tolarjev na letni ravni. Poleg tega bi bile obresti prvih 5 let obdavčene 
po 20-odstotni stopnji, nato pa vsakih nadaljnjih 5 let po 15-odstotni stopnji. Predlog 
novele zakona navaja prehodno odločbo, da bodo obresti iz depozitov v bankah do 
vključno leta 2007 obdavčene po 15-odstotni davčni stopnji.  
Slovenci v EU tudi po oblikah varčevanja. Slovenci nismo nič bolj naklonjeni 
tradicionalnim varčevalnim potem kot ostali Evropejci, saj bančnim depozitom 
pripisujemo relativno majhno pomembnost. Varčevalne navade pa se spreminjajo. Na 
prvem mestu je še vedno varčevanje v banki (tolarsko in devizno). Banke ljudem namreč 
še vedno pomenijo varnost in jim najbolj zaupajo. Bančne vloge varčevalcem služijo kot 
temelj za bolj tvegane naložbe. Ob sklenitvi pogodbe o varčevanju oziroma depozitu je 

                                                 
1 Povzeto po Bahun, profit – on. 
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varčevalec seznanjen z obrestno mero, kar pomeni vnaprej znan finančni učinek naložbe. 
Na drugem mestu je vlaganje v življenjska zavarovanja prehitelo nakupovanje nepremičnin 
– stanovanja ali hiše. Ljudje tudi manj zaupajo pokojninskih skladom, ki so bili zelo 
pogosta oblika varčevanja. Sedaj bolj zaupajo investicijskim (vzajemnim) skladom. 
Slovenci pa tudi pogosteje gojijo navado nakupovanja delnic, ki se je tako povzpela na 
tretje mesto. Slovenci pomembnost vzajemnim skladom sicer pripisujemo manj kot v 
ZDA, zahodni Evropi in Evropi na splošno (kar je razvidno iz raziskave v naslednji točki 
tega poglavja).  
Klasične napake varčevalcev. Ljudje preveč sledijo preteklim donosom. Slovenski 
varčevalec se na trgu še ni soočil z velikimi padci, zato je optimizem nekaterih varčevalcev 
pri odločanju o naložbah na trge kapitala morda prevelik. Nekateri varčevalci sprejemajo 
tudi preveč tvegane naložbe. Vsakdo mora namreč pretehtati nekaj stvari: zakaj bo 
varčeval in koliko časa, kakšno znanje in izkušnje ima ter kakšno tveganje si lahko 
privošči glede na osebno stanje. Ko si posameznik odgovori na ta vprašanja, lahko 
bistveno bolj racionalno razporedi svoje prihranke. 
Srednja pot med varnostjo in tveganjem. Slovenci smo se očitno navdušili nad srednjo 
potjo med varnostjo in tveganjem, na kar kaže tudi uspeh naložbenih zavarovanj. Lahko 
rečemo, da so naložbena zavarovanja zgodba o uspehu leta 2004, ki bo zagotovo tudi v 
prihodnosti vplivala na varčevalne preference in naložbeno vedenje Slovencev, predvsem 
na manjši interes za varčevanje v banki. Varčevanje na banki se torej vse bolj nadomešča z 
drugimi oblikami, predvsem z nakupom stanovanja in delnic ter s sklenitvijo življenjskih 
zavarovanj. Te spremembe lahko predstavljajo veliko priložnost, obenem pa nevarnost, 
tako za banke kot za zavarovalnice. Področje varčevalnih produktov je namreč lahko bojno 
polje finančnih ponudnikov ali pa priložnost za uspešno sodelovanje. 
Ali sploh dovolj varčujemo? Po eni strani smo narod varčevalcev, po drugi pa smo zaradi 
dostopne presežne ponudbe izredno naklonjeni potrošništvu. Hkrati se prihodki povečujejo 
skladno z rastjo gospodarstva, kar zagotavlja presežek sredstev za varčevanje. Po drugi 
strani pa manj premožni svoje prihranke usmerjajo v tekočo potrošnjo, zato manj 
varčujejo. Vsak posameznik bi se moral zavedati, da prihodnost ni več tako varna in da 
mora tudi sam nekaj narediti za lepšo ter varnejšo prihodnost (npr. varčevanje kot dodatek 
k pokojnini). 
Začeti bi se moral torej racionalno obnašati. Veliko potrošnje gre namreč na račun kreditov 
(predvsem za stanovanja in avtomobile). Zadolženost Slovencev je vedno večja, predvsem 
srednjega in nižjega srednjega razreda. Ljudje pa radi pozabijo, da je mogoče tudi z malim 
odrekanjem doseči velike cilje. Po podatkih Banke Slovenije je bilo konec avgusta vseh 
bančnih vlog prebivalstva za 2407 milijard tolarjev. Od tega jih je bilo 1463 milijard 
tolarjev, natančneje skoraj 61 odstotkov v domači valuti, ostalo pa v tuji valuti. Varčevanje 
v domači valuti je bolj privlačno zaradi višjih obrestnih mer. Po podatkih Banke Slovenije 
je imel vsak Slovenec konec avgusta v povprečju 1,2 milijona tolarjev bančnih prihrankov 
in za 453.000 tolarjev bančnih posojil. 
 
 
6.2 Razpoloženje med slovenskimi varčevalci 
 
Slovenci so pri nalaganju tekočih prihrankov dokaj konzervativni in dajejo prednost 
tradicionalnim oblikam, predvsem bančnim vlogam. Spreminjanje varčevalnih navad je 
postopno, tako da je v ospredju predvsem varnost, medtem ko ima pričakovana donosnost 
manjši pomen. Drugačne pa so razmere pri varčevanju za starost in stanovanjskem 
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varčevanju. Po spremembi ekonomskega sistema se je povečala odgovornost posameznika 
pri zadovoljevanju teh potreb in prve analize kažejo, da so gospodinjstva pripravljena 
intenzivno preusmeriti svoje prihranke za te namene. To potrjuje tudi velik interes 
gospodinjstev za sodelovanje v nacionalni varčevalni stanovanjski shemi, ki jo je s 
subvencioniranjem podprla država. S takimi programi se izboljšuje struktura ročnosti 
varčevanja v bankah, vendar pa hkrati banke prevzemajo dodatne dolgoročne obveznosti 
(sigov).  
Pred kratkim so bile izvedene raziskave o razpoloženju med slovenskimi varčevalci na 
področju finančnih instrumentov. Kateri finančni instrumenti so torej Slovencem najbolj 
pomembni? V nadaljevanju prikazujemo finančne instrumente, v katere so investirali in so 
za anketirance najpomembnejši (pri tem je prikazan tudi delež tistih, ki niso investirali 
nobenega premoženja). Prikazana je primerjava Slovenije z nekaterimi ostalimi evropskimi 
državami in Evropo skupaj ter ZDA.  
 
SLIKA 10: Delež anketirancev, ki jim je posamezni finančni instrument 
najpomembnejši pri investiranju osebnega premoženja 

 
Vir: Bančnik 2005, 21 
 
V Sloveniji dobra tretjina anketiranih premoženja ni investirala v noben finančni 
instrument, medtem ko je v povprečju v Evropi ta delež večji, v Zahodni Evropi pa manjši. 
V ostalih državah Srednje in Vzhodne Evrope, ki so sodelovale v raziskavi, je največji 
delež anketirancev, ki svojega premoženja niso investirali, med prebivalci Poljske. Delež 
ZDA je na podobni ravni kot velja za celotno Evropo skupaj (v ZDA je manjši za dve 
odstotni točki).  
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Med možnostmi investiranja skoraj četrtina Slovencev pod najpomembnejše navaja bančne 
depozite, tesno pa jim sledijo življenjska zavarovanja. Slednji instrument je najbolj 
pomemben slabi petini populacije. S tem deležem so življenjska zavarovanja, če med seboj 
primerjamo države, v Sloveniji daleč najbolj pomembna.  
Bančni depoziti so tudi v drugih državah najbolj pomemben finančni instrument (razen v 
ZDA, kjer so najpomembnejši skladi), kateremu sledijo življenjska zavarovanja (vendar z 
manjšim deležem kot v Sloveniji).  
Tudi delnice in obveznice, v primerjavi z Evropo in s posameznimi evropskimi državami 
oziroma skupinami držav, kot najpomembnejše navaja največ Slovencev, medtem ko so 
skladi najpomembnejši v Zahodni Evropi (če primerjamo evropske države) in seveda v 
ZDA.  
Na osnovi primerjave rezultatov lahko povzamemo štiri ključne ugotovitve: 

- Slovenci nismo nič bolj naklonjeni tradicionalnim varčevalnim potem kot ostali 
Evropejci, saj bančnim depozitom pripisujemo relativno majhno pomembnost.  

- Slovencem so v primerjavi z ostalimi državami daleč najbolj pomembna življenjska 
zavarovanja, ki se po deležu anketirancev, ki jih označuje kot najbolj pomemben 
finančni instrument za investiranje osebnega premoženja, približujejo bančnim 
depozitom.  

- Če primerjamo pokojninske sklade in vzajemne sklade, Slovenci nekoliko večjo 
pomembnost pripisujemo pokojninskim skladom, kar je značilno le za Slovenijo in 
Češko republiko.  

- Slovenci pomembnost vzajemnim skladom pripisujemo v manjši meri kot v ZDA, v 
Zahodni Evropi in v Evropi na splošno, medtem kot je pomembnost vzajemnih 
skladov v ostalih sodelujočih državah regije (Češka republika, Madžarska in 
Poljska) še manjša. To sicer kaže v drugačno smer kot podatki o vrednosti investicij 
v vzajemne sklade na prebivalca, po čemer lahko sklepamo, da v ostalih državah 
srednje in vzhodnoevropske regije vlaga manjši delež prebivalstva, vendar so 
investicije bistveno večje.  

Slovenci smo se očitno navdušili nad srednjo potjo med varnostjo in tveganjem, na kar 
nazorno kaže uspeh naložbenih zavarovanj (Imamovič 2005, 21).  
 
 
6.3 Kako varčujemo Slovenci? 
 
Najprej z denarjem, ki ga imamo na razpolago, bolj ali manj razkošno pokrijemo svoje 
osnovne življenjske potrebe, potem pa se s preostankom oziramo naokoli. Kako bomo z 
njim razpolagali, je odvisno od lastnega pogleda, tradicije in navad, posnemanja drugih... 
Ne glede na vrsto in moč različnih vplivov na našo odločitev nas mora neka oblika najprej 
zanimati, da se zanjo kasneje (lahko tudi) odločimo. Denar lahko preprosto podarimo 
nekomu, posodimo drugim, zapravimo za »užitke«, ga »dajemo na kupček« ali ga 
spremenimo v druge oblike oziroma naložbe. 
Kaj zanima Slovence na področju varčevanja in naložb denarja kažejo rezultati Varčevalne 
klime, ki jo izvajajo od leta 2001 kot posebni del Gral-iteo-jevega Bančnega monitorja 
(Slika 11) (Arh, Kapital 2002) . 
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SLIKA 11: Preference varčevalnih možnosti Slovencev na področju varčevanja in 
naložb denarja 
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Vir: Gral-iteo, Varčevalna klima 2001–2005 
 
Raziskava je pokazala, da Slovenci vse manj varčujemo na banki (manj tudi v primerjavi z 
ostalimi prebivalci evropskih držav), raste pa delež različnih oblik življenjskih in 
naložbenih zavarovanj. Lani so se slednja tesno približala deležu bančnih oblik varčevanja 
(Oseli, Kapital 2005). 
Kaj lahko še vse izvemo iz podatkov o varčevalno-naložbeni klimi? Če to želimo bolj 
natančno opisati, si moramo izbrati eno izmed finančnih institucij, ki ponavadi takšne 
podatke uporablja in se vživeti v njeno vlogo. Vzemimo banko. 
Katere oblike varčevanja oziroma naložb denarja zanimajo ciljne skupine? Izberimo 
najbolj splošne tri ciljne skupine bank: mladi (dijaki/študenti), zaposleni in upokojenci 
(gospodinje). Zanima pa nas seveda, kako se porazdeli njihovo zanimanje za storitve 
(oblike varčevanja na banki) in kako za konkurenčne (slika 12).  
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SLIKA 12: Porazdelitev zanimanja za storitve po posameznih skupinah 

 
Vir: Gral-iteo, Varčevalna klima 2001/2002 
 
Če pogledamo prvo skupino – mladi, lahko ugotovimo, da jo poleg varčevanja na banki 
relativno zelo zanimajo še nakupi delnic. Poleg že prej opisanih (nakup stanovanja, rentno 
varčevanje in življenjsko zavarovanje) imajo tudi močnejši interes po varčevanju denarja 
kar doma. 
Če na drugi strani pogledamo upokojence, ugotovimo, da je med njimi največji delež 
takšnih, ki jih zanima varčevanje na banki (nekoliko tudi doma) ter relativno več takšnih, 
ki jih zanima nakup pokojninskih bonov. Pričakovano pa je med njimi tudi največ takšnih, 
ki jih ne zanima nobena oblika, ker menijo, da nimajo kaj varčevati ali vlagati. 
Zaposleni so tako tista skupina, v kateri se jih največji delež zanima za skoraj vse oblike –
izjeme so: varčevanje na banki in doma, nakup delnic in pokojninskih bonov ter drugih 
obveznic. Najnižji je tudi delež tistih, ki jih ne zanima nobena oblika oziroma delež 
nevarčevalcev.  
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Torej, iz tega lahko potegnemo nekaj zelo enostavnih ugotovitev: na prvi skupini – mladih, 
bi bilo dobro pričeti aktivneje predstavljati naložbe v delnice, preden jih speljejo borzno 
posredniške hiše. Pri drugi skupini – upokojencih je težko pričakovati kakšne posebne 
spremembe aktivnosti na banki, razen da se jih poskuša navaditi na kakšno drugo storitev, 
medtem ko je tretja skupina - zaposleni prekompleksna, da bi jo lahko obravnavali kot eno 
– v celoti, je pa vsekakor zanimiva za banke in za vse ostale.  
Pogled na vse rezultate skupaj pa da misliti, da gre v vseh treh skupinah lahko za podobne 
posameznike, saj so tudi med npr. upokojenci in dijaki/študenti takšni, ki jih zanima nakup 
stanovanja, rentno varčevanje, nakupi delnic, NSVS (Nacionalna stanovanjska varčevalna 
shema), … (Arh, Kapital 2002). 
Investiranje v nepremičnine (tj. nakup stanovanja, hiše) in vlaganje v sklade sta zanimivi 
obliki varčevanja za večino anketirancev, kar potrjuje, da so skladi kot finančni instrument 
investiranja vse bolj zanimivi za varčevalce. Sicer pa varčevalce, ki se glede na ostalo 
populacijo najbolj zanimajo za vzajemne sklade, zanimajo tudi druge oblike varčevanja. 
Glede na številne preference jih lahko poimenujemo tudi najbolj zainteresirani varčevalci, 
gre pa za aktivni del populacije v starosti od 31 do 40 let, z najmanj srednješolsko 
izobrazbo (glede na ostalo populacijo pa imajo v večji meri višje- in visokošolsko 
izobrazbo), redno zaposleni. Ta skupina varčevalcev tudi dejansko največ varčuje. Tako pri 
varčevalnih preferencah, kot pri dejanskem varčevanju je ta aktivna in najbolj 
zainteresirana skupina varčevalcev sicer najbolj naklonjena varčevanju na banki, ki je še 
vedno prevladujoča oblika varčevanja. Preferenca bančnega varčevanja je sicer v tej 
skupini varčevalcev povprečna (glede na celotno populacijo), nadpovprečno pa so aktivni 
oziroma zainteresirani varčevalci naklonjeni življenjskim zavarovanjem, ki po deležu 
sledijo bančnemu varčevanju (glede na preferenco so pri tej skupini varčevalcev na drugem 
mestu). 
Med nevarčevalci (tj. tisti, ki so namesto preference varčevalnih oblik navedli, da ne 
varčujejo) je največ mladih, ki so še brez lastnih prihodkov, sicer pa je med varčevalnimi 
oblikami pri mladih (do 20 let) nadpovprečno preferirano investiranje v delnice. V tej 
skupini (bodočih varčevalcev) delnice po deležu preference tesno dohitevajo varčevanje na 
banki in so poleg te oblike najbolj preferirana varčevalna možnost (Oseli, Kapital 2005).  
Za vlaganja v vzajemne sklade se največ odločajo stari do 40 let, bolj izobraženi in z 
višjimi dohodki, za nakupe delnic mlajši on petdeset let, bolj izobraženi in družine z otroki, 
za dodatno pokojninsko zavarovanje starejši od trideset let, za nakupe nepremičnin stari od 
trideset do štirideset let in veččlanske družine z višjimi dohodki. Varčevanje doma je 
zanimivo predvsem za starejše od štirideset let in za tiste z nižjimi dohodki. In kdo ne 
varčuje? To so predvsem nezaposleni in najmlajši (Zaplotnik, Gorenjski glas 2004).  
In še nekaj o varčevanju v vzajemnih skladih. Vzajemni skladi so lahko zelo donosna 
naložba. Pomembno je izbrati pravega in ob pravem času. Njihova rast pa ni samoumevna, 
kot je v Sloveniji veljalo še pred kratkim.  
V preteklem letu se je ponudba v Sloveniji registriranih vzajemnih skladov zelo povečala 
(leta 2004 je bilo registriranih 25 domačih vzajemnih skladov). Tuji upravitelji so 
agresivno vstopili na naš trg in spodbudili domače upravljalce k razširitvi ponudbe ter še 
bolj agresivnim tržnim prijemom. Vse to je bilo bolj v korist zelo zahtevnim slovenskim 
vlagateljem, ki so zaradi malo slabših rezultatov na domačem kapitalskem trgu iskali nove 
naložbene priložnosti v tujini. In zopet so imeli »srečo«, saj ko je usahnila nekajletna 
nadpovprečna rast naložb na domačem trgu, se je začela veselica na tujih kapitalskih trgih.  
Slovenski investitorji so v vzajemne sklade v preteklem letu neto vplačali okoli 60 milijard 
tolarjev, skupaj pa je vloženih že prek 310 milijard tolarjev. Velik del novih vplačil so 
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prejeli skladi tujih upraviteljev, saj investitorjem ponujajo naložbene možnosti, ki jih 
slovenski še nimajo v svoji ponudbi. Treba je poudariti, da imajo tuji upravitelji pri 
naložbah na tujih trgih nekaj prednosti, saj so na teh trgih prisotni že več let ali desetletij, 
svoja sredstva pa zbirajo širom po Evropi in svetu. To jim omogoča večjo ponudbo 
različnih skladov, ki so lahko specializirani za določeno regijo ali panogo. Vendar pa jim 
slovenski skladi po donosih že lahko parirajo, v nekaterih primerih so celo uspešnejši 
(Donos). 
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7. SKLEP 
 
Ljudje smo med seboj zelo različni, tako se razlikujemo po osebnostnih značilnostih, 
življenjskih ciljih, višini osebnega dohodka, ki ga zaslužimo s svojim delom, po 
doseženem življenjskem standardu in še čem. Kljub temu pa, ne glede na dohodek, velike 
ali male cilje, je upravljanje z osebnim premoženjem enako pomembno za vse. Upravljanje 
osebnega premoženja predstavlja eno od najpomembnejših področij v našem življenju, 
zato se ga moramo lotiti premišljeno. Posameznikovo premoženje, tako finančno kot tudi 
realno predstavlja pojem osebne finance.  
Da bi lahko uspešno upravljali svoje prihranke, moramo najprej ugotoviti premoženjsko 
stanje in to tudi stalno spremljati, opredeliti cilje, ki jih želimo doseči, prav tako tudi čas, v 
katerem želimo, da se ti cilji uresničijo. Naložbeni cilji morajo biti jasni še preden začnemo 
z izbiro za to ustreznih naložb. Premoženje za varčevanje moramo zbirati načrtno, 
predvsem, če naši dohodki niso veliki in po poravnavi obveznosti ne ostane veliko 
prihrankov, ki bi jih lahko donosno naložili. Ko imamo jasen pregled nad svojimi 
financami in cilji lahko začnemo razmišljati o tem, kam bomo svoje prihranke naložili in 
koliko bomo naložili v posamezno naložbeno možnost. Do te točke naj ne bi bilo težav, saj 
vsak posameznik bolj ali manj ve presoditi svoje finančno stanje in razdeliti svoje prihodke 
na porabo in prihranke, tukaj pa se začne problem nepoznavanja možnost plemenitenja 
prihrankov. 
 
Učinkovito upravljanje z financami pa nam omogoča paleta finančnih instrumentov, ki 
nam jih ponujajo finančne institucije na finančnem trgu, ki se v Sloveniji v zadnjih nekaj 
letih močno razvija.  
Vlagatelj se mora obnašati čim bolj racionalno in premišljeno, ko se odloča za naložbo 
svojih prihrankov v eno izmed naložbenih možnosti ki se ponujajo na trgu. Ob tem pa spet 
ne sme biti preveč konzervativen in nezaupljiv, sicer mu preostane, da svoje prihranke 
varno naloži v nedonosne bančne vloge in morda še v državne vrednostne papirje. Tudi 
pretirana zaupljivost v informacije, ki jih dobimo iz okolja in v same finančne institucije, 
ki z vse bolj tržnim pristopom in informiranjem prepričujejo potencialne vlagatelje, da so 
najboljši. Zato mora vlagatelj pri svojih odločitvah upoštevati številne dejavnike, ki 
vplivajo na tako, zanj pomembno odločitev. Zavedati se mora, da s skoraj vsako naložbo 
poleg pričakovane donosnosti prevzema tudi določeno tveganje. Koliko tveganja je kdo 
pripravljen prevzeti, je odvisno od posameznikovega odnosa do tveganja in osebnostnih 
značilnosti. Dejstvo pa je, da nihče ne bo vlagal svojih prihrankov v naložbe, ki bi ob isti 
donosnosti, kot jo ima kakšna druga naložba, prinašale višjo stopnjo tveganja. Vsak bi 
želel, da bi za svojo naložbo prejemal velike donose, ne da bi izgubil glavnico, cena za to 
pa je, da mora biti pripravljen sprejeti tudi večje tveganje, ki kot tako prinaša večje donose. 
Nesmiselno pa bi bilo, če bi vse svoje prihranke naložili v samo eno obliko naložbenih 
možnosti. Tveganje naložb lahko zmanjšamo z razpršitvijo premoženja. Tako lahko 
izberemo naložbene skupine, ki imajo časovno različno razporejeno donosnost in 
likvidnost. Lahko bi rekli, da daljši ko je čas v katerem potrebujemo denar za uresničitev 
zastavljenega cilja, večje tveganje lahko sprejme investitor. Z razpršitvijo naložb pa so 
povezani tudi višji stroški vlaganja, ti so lahko še posebej veliki za male vlagatelje. Zato je 
boljše, da se na trgu ne pojavljamo samostojno in ne trgujemo sami z vrednostnimi papirji, 
ampak svoje prihranke zaupamo različnim skladom, ki z nakupom večjega števila 
vrednostnih papirjev močno zmanjšajo stroške in tako plačamo precej nižjo provizijo. Kot 
smo spoznali so stroški in tudi davki pomemben dejavnik pri vlaganju sredstev. Tako 
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stroškom kot davkom se sicer ne moremo izogniti, lahko pa izbiramo naložbene možnosti, 
ki povzročajo nižje stroške in tiste, ki so manj obdavčene ali sploh niso. Na naše finančno 
obnašanje pa vplivajo tudi psihološki dejavniki. Verjetno je najpogostejše obnašanje, ki ga 
lahko opazimo v vsakdanjem okolju nepriznavanje napak in prepričanje v svoj »prav«, to 
lahko pripelje do tega, da slabe naložbe predolgo ostanejo v portfelju, čeprav bi lahko 
napako popravili, če bi ukrepali dovolj hitro. 
 
Varčevalec pa mora vedeti, da posamezne naložbene možnosti niso primerne za vsako 
vrsto varčevanja glede na cilj, ki ga želi doseči. Razlikujejo se po tveganosti, donosnosti, 
času v katerem lahko postane naložba likvidna, nekatere so bolj primerne za kratkoročno, 
druge za dolgoročno varčevanje. Pomembno pa je upoštevati tudi namen zbiranja in 
plemenitenja prihrankov. Banke in zavarovalnice so bile dolgo vodilne, kar se tiče 
nalaganja osebnega premoženja v finančne naložbe, vendar pa prihajajo vedno bolj v 
ospredje tudi druge oblike finančnih naložb, kot so vzajemni skladi, pokojninski skladi, 
naložbe v vrednostne papirje. Kot je vsem najbolj znano je denar v banki najbolj varna in 
likvidna oblika varčevanja, depoziti pa so primerni le za kratkoročna varčevanja, vsak pa 
bi naj imel določen znesek denarnih sredstev na računu kot varnostno rezervo. Posameznik 
lahko investira svoje prihranke v različna podjetja z nakupom delnic ali obveznic, v 
državne obveznice, najpogosteje pa v različne finančne institucije. Naložbe v delnice so 
sicer najbolj tvegane, vendar se na dolgi rok ta tveganost vedno bolj zmanjšuje in prinaša 
večje donose, zato je ta naložba primerna za doseganje dolgoročnih finančnih ciljev (od 
petih do desetih let). Ne le, da je ta oblika naložb najbolj tvegana, omogoča tudi najboljše 
zmanjšanje tveganja z razpršitvijo prihrankov na delnice različnih izdajateljev. Obveznice 
predstavljajo manj tvegano naložbo od delnic, saj za njihovo varnost jamči država, ki lahko 
z različnimi ukrepi poravna nastale obveznosti, obveznice so prav tako primerne za 
dolgoročno varčevanje. Investicijski skladi so primerna naložba za vsakogar, ki je 
privarčeval nekaj sredstev in jih želi srednjeročno ali dolgoročno plemenititi. Kot večina 
možnosti, tudi ta ni primerna za kratkoročno doseganje zastavljenih finančnih ciljev. 
Skladi svojim vlagateljem ponujajo številne prednosti pred neposrednim vlaganjem v 
vrednostne papirje na trgu. Podobno, kot v investicijskih skladih, je tudi v pokojninskih 
skladih, ki pa so primerni za dolgoročno varčevanje za obdobje, ko ne bomo več delovno 
aktivni. 
Ob vsem napisanem o primernosti posameznih naložb in izbiri le-teh, pa se mi zdi 
najpomembneje, da vsak najprej poskrbi za osnovno finančno varnost sebe in svoje 
družine, ki jih zavaruje pred morebitnimi finančnimi krizami, preden začne plemenititi 
svoje prihranke v dolgoročnih finančnih naložbah. Prav tako, da ta sredstva jasno loči od 
drugih naložb ter, da jih črpa samo ob nujnih primerih. 
 
V nalogo sem vključila tudi raziskavo, ki je bila izvedena med slovenskimi varčevalci in 
prikazuje kateri finančni instrumenti so pri Slovencih najbolj pomembni. Prikazana je v 
primerjavi s celotno Evropo, nekaterimi evropskimi državami in ZDA. Ugotovili so da 
dobra tretjina prebivalstva svojih prihrankov ni investirala nikamor, ta delež je manjši v 
primerjavi z celotno Evropo. Za četrtino Slovencev so bančne vloge najpomembnejši način 
investiranja, vendar s tem deležem še nismo na vrhu glede na primerjane države, tudi v 
drugih državah je naložba v bančne depozite najprimernejši instrument (razen v ZDA). V 
primerjavi z drugimi evropskimi državami so naložbe v delnice in obveznice za Slovence 
primerna naložba, medtem ko so investicijski in vzajemni skladi bolj primerni za 
prebivalce Zahodne Evrope in ZDA. Slovenci v primerjavi z investicijskimi skladi 
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nekoliko večjo pomembnost pripisujejo pokojninskim skladom, to je značilno le še za 
Češko. Glede na rezultate raziskave bi lahko sklepali, da Slovenci vendarle nismo bolj 
naklonjeni tradicionalnim naložbam od drugih držav in, da smo izbrali srednjo pot med 
tveganjem in varnostjo. Poleg omenjene raziskave sem še prikazala varčevalno in 
naložbeno klimo, ki je prisotna v Sloveniji. 
 
Za konec bi rekla še, da se prebivalstvo mora čim bolj informirati, glede naložbenih 
možnosti osebnih financ, saj je skrb za osebno premoženje vedno bolj pomembna za 
kakovostno življenje in za doseganje osnovne finančne varnosti. Za svoje osebno 
premoženje moramo skrbeti in ga ne prepustiti naključju, zato se moramo čim bolj 
prilagajati spremembam na finančnem trgu in slediti zastavljenim ciljem ter novim 
možnostim. Vlagatelj tako lahko oblikuje strateško sestavo osebnega premoženja, v skladu 
s svojim osebnim finančnim profilom in finančnimi cilji, le z upoštevanjem tržnih kot tudi 
psiholoških dejavnikov. 



58 

8. POVZETEK 
 
Osebne finance so področje, ki mu moramo zdaj in v prihodnje posvetiti veliko pozornost. 
Osnova učinkovitega upravljanja osebnih financ je premišljeno in načrtno ravnanje z 
osebnim premoženjem. Priporočljivo je narediti pregled celotnega premoženja, oceniti 
njegovo stanje, imeti pregled nad svojimi prihodki in odhodki in ob upoštevanju trenutnih 
finančnih razmer, naj bo to osnova za oblikovanje optimalnega premoženjskega portfelja. 
Pri odločanju o plemenitenju naših prihrankov imajo pomembno vlogo številni osebni, 
ekonomski in tudi psihološki dejavniki, ki lahko odločilno vplivajo na našo odločitev. Ti 
dejavniki se na odločitvah odražajo v odvisnosti od vlagateljevih osebnostnih značilnosti, 
od katerih je najpomembnejši odnos do tveganja. Pričakovane rezultate lahko vlagatelj 
pričakuje samo ob jasno zastavljenih ciljih, ki jih s finančno naložbo želi doseči in od 
katerih ne sme v tem času močno odstopati, ob čim bolj natančno opredeljenem roku 
varčevanja in ob izbiri najprimernejše naložbene možnosti za dosego zastavljenega cilja. 
Seveda pa to ni tako enostavno, kot se sliši. Izbira naložbe, ki bi bila dovolj donosna, 
likvidna v času ko potrebujemo denar, ki ne bi predstavljala velikega tveganja izgube 
premoženja, s katero ne bi imeli visokih stroškov, skoraj ni mogoča. Še težje pa je, ker ne 
obstaja nobena formula, ki bi laičnim vlagateljem pomagala pri izbiri ustreznih naložb, saj 
niti pretekli donosi niso zagotovilo, da bodo takšni tudi prihodnji donosi. Ne glede na vse 
pa je razpršitev premoženja med posamezne naložbene možnosti bistvena sestavina 
optimalno oblikovanega portfelja. Na trgu se pojavlja vedno več naložbenih možnosti, ki 
ne predstavljajo velikega tveganja in so zato primerne tudi za male vlagatelje.  
 
Ključne besede: 
 
Osebno premoženje, finance, upravljanje premoženja, načrtovanje, dejavniki odločanja, 
finančni cilji, odnos do tveganja, finančne razmere, razpršenost, donosnost, plemenitenje 
prihrankov, investiranje, naložbene možnosti. 
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DIE ZUSAMMENFASSUNG 
 
Die Persönlichen Finanzen sind Bereich, welchem wir jetzt und im Zukunft großes 
Bedeutung einweihen müssen. Der Grund von Wirksamen Verwaltigung von Persönlichen 
Finanzen ist überlegende und planvolle Handlung mit Persönlichen Vermögen. Es ist 
ratsam, dass man einen Überblick von ganzem Vermögen macht, Zustand abschätzt, einen 
Überblick über seinem Einnahmen und Aufwendungen hat und bei Berücksichtigung von 
Gegenwärtiges Finanzzustand, sollte das eine Basis für Bildung von Optimalen 
Vermögungsportfolio sein. Bei Entscheidung über Veredelung von unseren Ersparnissen 
haben die wichtige Rolle verschiedene Persönliche, ökonomische und auch psychologische 
Faktoren, die Bedeutsam auf unseres Entscheidung beeinflüssen. Diese Faktoren 
wiedergeben sich auf unsere Entscheidungen im Abhängigkeit von Investoren 
Persönlichen Merkmalen, von denen die Beziehung zum Risiko sehr wichtig ist. Erwartete 
Resultaten kann der Investor erwarten nur bei deutlich gestellten Zielen, welche er mit 
Finanzanlage erreichen will und von welchen er in dieser Zeit nicht sehr abtreten darf, bei 
sehr genau bestimmten Sparfrist und bei der Wahl von angebrachten 
Investitionsmöglichkeiten.  Natürlich ist das nicht so einfach wie es sich hört.  
Investition Auswahl, die genügend profitabel ist, zahlungsfähig in der Zeit wenn wir das 
Geld brauchen, die nicht großes  Risiko für das Vermögen Verlust darstellte, mit welcher 
wir nicht Kosten haben, ist fast nicht möglich. Noch schwerer ist es, weil es keine Formel 
gibt, mit welcher die Laieninvestor leichtere Entscheidung bei der Auswahl von 
entsprechenden Investitionen hätten, weil nicht mal die Vergangene Kapitalerträge keine 
Versicherung sind, dass auch die zukünftige Kapitalerträge so sein werden. Ungeachtet auf 
alles ist Kapitalzerstreuung zwischen einzelnen Investitionsmöglichkeiten  das Wesentliche 
Bestandteil von optimalen Gestalteten Portfolio. Auf dem Markt erscheinen immer mehr 
Investitionsmöglichkeiten, die nicht so großes Risiko dastellen und sind deshalb sehr 
geeignet für kleinere Investoren. 
 
Schlüsselwörter: 
Persönliche Vermögen, Finanzen, Vermögensverwaltung, Planung, Entscheidung 
Faktoren, Finanzzielen, Risikobeziehung, Finanzverhältnisse, Zerstreuung, Rentabilität, 
Ersparnisse Veredlung, die Investierung, Investitionsmöglichkeiten. 
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PRILOGA 1: Prednosti in slabosti osnovnih finančnih naložb 
 

Naložbe Značilnosti Prednosti Slabosti 
Bančne 
vloge 

Posojilo banki, ki za to 
plačuje obresti. 

Vsem znana naložba, 
največja varnost, 
zajamčena vloga, 
vnaprej predviden 
donos. 

Nizek donos, 
zniževanje obrestnih 
mer, nelikvidnost 
vezanih vlog. 

Delnice Lastniški vrednostni 
papirji, dajejo pravico 
do udeležbe pri 
dobičku. 

Donosnost na dolgi rok 
(višja kot pri 
obveznicah), velika 
likvidnost, preglednost 
naložbe, velika 
možnost izbire 
različnih delnic. 

Visoko tveganje, velika 
nihanja v ceni delnic, 
nepredvidljivost 
gibanja tečajev, 
nestabilni donosi, 
obdavčenje kapitalskih 
donosov, nepoznavanje 
oblike varčevanja, 
primerno le za 
dolgoročno varčevanje. 

Obveznice Dolžniški vrednostni 
papirji, dajejo stalni 
donos v obliki obresti 
in vračilo glavnice. 

Na dolgi rok višja 
donosnost, ena 
najvarnejših naložb, 
lahko se prodajo na 
trgu, vnaprejšnje 
poznavanje izplačil. 

Obdavčeni kapitalski 
donosi, izpostavljenost 
obrestnemu, 
kreditnemu, 
likvidnostnemu in 
valutnemu tveganju. 

Vzajemni 
skladi 

Združujejo denarna 
sredstva velikega 
števila vlagateljev. 

Velika likvidnost, 
zmanjšano tveganje, 
visoki donosi ob 
manjših vložkih, 
strokovno upravljanje, 
razpršenost vloženih 
sredstev, nizki 
transakcijski stroški. 

Obdavčeni in neznani 
donosi, stroški 
upravljanja, vstopne in 
izstopne provizije. 

Vir: Lastni prikaz 
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PRILOGA 2: Ustrezne sestave portfelja za različne namene varčevanja 
 
Pokojninsko varčevanje 
 Tip vlagatelja/portfelja 

Čas do 
upokojitve 

Tip A (konzervativni) Tip B (tipični) Tip C (agresivni) 

Več kot 10 let - 50 % v zmerno tveganih 
delnicah; 
- 35 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah  

- 60 % v zmerno in visoko 
tveganih delnicah; 
- 30 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah 

- 75 % v zmerno in visoko 
tveganih delnicah; 
- 20 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah 

5 do 10 let - 35 % v zmerno tveganih 
delnicah; 
- 50 % v nizko tveganih 
obveznicah; 
- 15 % v denarnih 
rezervah 

- 50 % v zmerno in visoko 
tveganih delnicah; 
- 40 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah; 
- 10 % v denarnih 
rezervah 

- 65 % v zmerno in visoko 
tveganih delnicah; 
- 25 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah; 
- 10 % v denarnih 
rezervah 

Manj kot 5 let - 30 % v zmerno tveganih 
delnicah; 
- 40 % v nizko tveganih 
obveznicah; 
- 30 % v denarnih 
rezervah 

- 30 % v zmerno in visoko 
tveganih delnicah; 
- 45 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah; 
- 15 % v denarnih 
rezervah 

- 50 % v zmerno in visoko 
tveganih delnicah; 
- 40 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah; 
- 10 % v denarnih 
rezervah 

Vir: Kleindienst 2001, 531 
 
 
Varčevanje za nakup luksuznih dobrih  
 Tip vlagatelja/portfelja 

Čas do 
upokojitve 

Tip A (konzervativni) Tip B (tipični) Tip C (agresivni) 

Več kot 5 let - 50 % v zmerno tveganih 
delnicah; 
- 35 % v nizko tveganih 
obveznicah; 
- 15 % v denarnih 
rezervah 

- 65 % v zmerno in visoko 
tveganih delnicah; 
- 25 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah; 
- 10 % v denarnih 
rezervah 

- 75 % v zmerno in visoko 
tveganih delnicah; 
- 20 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah; 
- 5 % v denarnih rezervah 

Od 3 do 5 let - 35 % v zmerno tveganih 
delnicah; 
- 35 % v nizko tveganih 
obveznicah; 
- 15 % v denarnih 
rezervah 

- 50 % v zmerno in visoko 
tveganih delnicah; 
- 40 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah; 
- 10 % v denarnih 
rezervah 

- 65 % v zmerno in visoko 
tveganih delnicah; 
- 25 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah; 
- 10 % v denarnih 
rezervah 

Manj kot 3 leta - 30 % v zmerno tveganih 
delnicah; 
- 40 % v nizko tveganih 
obveznicah; 
- 30 % v denarnih 
rezervah 

- 40 % v zmerno in visoko 
tveganih delnicah; 
- 45 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah; 
- 15 % v denarnih 
rezervah 

- 50 % v zmerno in visoko 
tveganih delnicah; 
- 40 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah; 
- 10 % v denarnih 
rezervah 

Vir: Kleindienst 2001, 532 
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Stanovanjsko varčevanje* 
 Tip vlagatelja/portfelja 

Čas do 
upokojitve 

Tip A (konzervativni) Tip B (tipični) Tip C (agresivni) 

Več kot 5 let - 40 % v zmerno tveganih 
delnicah; 
- 50 % v nizko tveganih 
obveznicah; 
- 10 % v denarnih 
rezervah 

- 50 % v zmerno in visoko 
tveganih delnicah; 
- 40 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah; 
- 10 % v denarnih 
rezervah 

- 60 % v zmerno in visoko 
tveganih delnicah; 
- 35 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah; 
- 5 % v denarnih rezervah 

Od 3 do 5 let - 25 % v zmerno tveganih 
delnicah; 
- 60 % v nizko tveganih 
obveznicah; 
- 15 % v denarnih 
rezervah 

- 35 % v zmerno in visoko 
tveganih delnicah; 
- 50 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah; 
- 15 % v denarnih 
rezervah 

- 45 % v zmerno in visoko 
tveganih delnicah; 
- 45 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah; 
- 10 % v denarnih 
rezervah 

*Namesto varčevanja v obveznicah se lahko gospodinjstvo odloči za namensko 
stanovanjsko varčevanje. 
Vir: Kleindienst 2001, 531 
 
 
Varčevanje za šolanje otrok 
 Tip vlagatelja/portfelja 

Čas do 
upokojitve 

Tip A (konzervativni) Tip B (tipični) Tip C (agresivni) 

Več kot 10 let - 50 % v zmerno in visoko 
tveganih delnicah; 
- 35 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah; 
- 15 % v denarnih 
rezervah 

- 65 % v zmerno in visoko 
tveganih delnicah; 
- 25 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah; 
- 10 % v denarnih 
rezervah 

- 75 % v zmerno in visoko 
tveganih delnicah; 
- 20 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah; 
- 5 % v denarnih rezervah 

Od 5 do 10 let - 35 % v nizko in zmerno 
tveganih delnicah; 
- 45 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah; 
- 15 % v denarnih 
rezervah 

- 50 % v zmerno in visoko 
tveganih delnicah; 
- 40 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah; 
- 10 % v denarnih 
rezervah 

- 65 % v zmerno in visoko 
tveganih delnicah; 
- 25 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah; 
- 10 % v denarnih 
rezervah 

Od 3 do 5 let - 30 % v nizko in zmerno 
tveganih delnicah; 
- 40 % v nizko tveganih 
obveznicah; 
- 30 % v denarnih 
rezervah 

- 40 % v nizko in zmerno 
tveganih delnicah; 
- 45 % v nizko tveganih 
obveznicah; 
- 15 % v denarnih 
rezervah 

- 50 % v (predvsem) 
zmerno tveganih delnicah; 
- 40 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah; 
- 10 % v denarnih 
rezervah 

Manj kot 3 leta - 15 % v nizko in zmerno 
tveganih delnicah; 
- 60 % v nizko tveganih 
obveznicah; 
- 25 % v denarnih 
rezervah 

- 25 % v nizko in zmerno 
tveganih delnicah; 
- 50 % v nizko tveganih 
obveznicah; 
- 15 % v denarnih 
rezervah 

- 35 % v zmerno tveganih 
delnicah; 
- 55 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah; 
- 10 % v denarnih 
rezervah 

Vir: Kleindienst 2001, 533 
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Varčevanje za financiranje tekoče porabe (lahko tudi čas po upokojitvi) 

Tip vlagatelja/portfelja 
Tip A (konzervativni) Tip B (tipični) Tip C (agresivni) 

- 40 % v zmerno tveganih 
delnicah; 
- 50 % v nizko tveganih 
obveznicah; 
- 10 % v denarnih rezervah 

- 50 % v zmerno in visoko 
tveganih delnicah; 
- 40 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah; 
- 10 % v denarnih rezervah 

- 60 % v zmerno in visoko 
tveganih delnicah; 
- 35 % v nizko in zmerno 
tveganih obveznicah; 
- 5 % v denarnih rezervah 

 Vir: Kleindienst 2001, 534 
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PRILOGA 3: Prednosti in slabosti obveznic glede na delnice in glede na bančne vloge 
 
Prednosti in slabosti obveznic glede na delnice 

Prednosti Slabosti 
Obveznice so manj tvegane od delnic. Ne 
samo, da je nihanje njihovih tečajev v 
povprečju precej manjše od nihanja 
tečajev delnic, temveč je tudi verjetnost, 
da investitor svoje prihranke ali njihov del 
v primeru, da izdajatelj obveznice posluje 
neuspešno, izgubi, precej manjše kot pri 
delnicah. Če gre podjetje v stečaj, se 
najprej poplačajo njegovi upniki (med 
njimi so tudi imetniki obveznic), 
preostanek od prodanih sredstev podjetja 
(če ga je še kaj) pa pripada delničarjem. 

Obveznice na dolgi rok prinašajo nižjo 
donosnost kot delnice če podjetje posluje 
uspešno, bodo delničarji precej pridobili 
(visoke dividende in/ali porast tečaja 
delnice), medtem ko bodo imetniki 
obveznic še vedno prejeli le vnaprej 
dogovorjene obresti. 

Medtem, ko podjetju dividend ni treba 
izplačevati, mora obresti na obveznice 
izplačevati v dogovorjenih rokih in v 
dogovorjeni višine. V nasprotnem primeru 
lahko upniki zahtevajo stečaj podjetja, ki 
je obveznice izdalo. 

Obveznice v nasprotju z delnicami ne 
dajejo pravice do upravljanja podjetja. 

Obresti, ki jih prejmete kot imetnik 
obveznic, v Sloveniji niso obdavčene, 
dividende pa so. Z nakupom določenih 
državnih obveznic ima investitor celo 
davčno olajšavo. 

Medtem, ko delnica nima roka dospetja, 
obveznice dospejo v določenem roku. To 
sicer ni pomembna pomanjkljivost, vendar 
bo investitor v primeru, da bo po dospetju 
obveznice hotel nadaljevati varčevanje v 
obveznicah, moral kupiti novo obveznico 
in znova plačati borzno provizijo. 

 Tudi z najbolj prometnimi (likvidnimi) 
obveznicami se na Ljubljanski borzi trguje 
precej manj pogosto kot s povprečno 
prometno delnice. To pomeni, da jo bo 
nenadoma želel prodati pred njenim 
dospetjem, kupca ne bo našel ali pa bo 
moral obveznico prodati po neugodnem 
tečaju ali z razmeroma visokimi stroški. 

Vir: Kleindienst 2001, 171 
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Prednosti in slabosti obveznic glede na bančne vloge 
Prednosti Slabosti 

Obveznice na dolgi rok prinašajo višjo 
donosnost kot bančne vloge. 

Obveznice so bolj tvegane kot bančne 
vloge. Če obrestne mere v narodnem 
gospodarstvu porastejo, bodo tečaji 
obveznic na borzi padi (obrestno 
tveganje). Poleg tega se lahko zgodi, da 
izdajatelj obveznic ne more poplačati 
dolga (če gre za primer stečaja) ali pa 
lahko poplača le njegov del (kreditno 
tveganje). 

Denar v obveznicah ni »vezan«, tako kot v 
primeru vezanih bančnih vlog. Če se z 
obveznico na borzi pogosto trguje (če je 
likvidna), jo lahko investitor razmeroma 
hitro proda. 

Vlaganje v obveznice zahteva nekoliko 
več znanja in truda kot varčevanje v obliki 
bančnih vlog. 

Vir: Kleindienst 2001, 171 
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PRILOGA 4: Različne oblike varčevanj, privarčevana sredstva in donosnosti, če 
moški, star  35 let, 30 let mesečno vplačuje po 100 EUR 
 

 Steber 
Privarčevana 
sredstva po 
30 letih 

Mesečna 
renta za 
obdobje 30 
let 

Dejanska 
donosnost 

Neto 
sedanja 
vrednost 

Predvidena 
letna 
donosnost 

ZPIZ** I. / 1.807 2,51% -39.787 / 

PDPZ II. 112.009 665 4,52% 25.962 8,5 % 

Rentno zavarovanje III. 85.107 585 4,17% 19.315 6 % 

Rentno varčevanje v 
banki III. 50.762 190 1,00% -9.556 1,96 % 

Mešano življenjsko 
zavarovanje III. 80.424 474 3,57% 10.093 6 % 

Naložbene police III. 125.000 736 4,81% 31.861 9,4 % 

Vzajemni skladi III. 170.211 1.000 5,66% 53.796 9 % 

Individualno 
vlaganje v VP III. Odvisno / Odvisno / Odvisno 

Nepremičnine III. Odvisno / Odvisno / Odvisno 

 
*Pri izračunih niso upoštevani vstopni in izstopni stroški, niti davčne obremenitve. 
Izračuni interne stopnje donosa in neto sedanje vrednosti naložbe, so narejeni na osnovi 
denarnih tokov, tridesetletnega vplačevanja nominalnega mesečnega zneska 100 EUR in 
tridesetletnega izplačevanja nominalne rente. Končno stanje sredstev je 0. Izračun je 
narejen na podlagi povprečja podatkov, ki so jih za posamezno naložbo posredovali 
ponudniki. 
*Zahtevana stopnja donosa za vzajemne sklade je 6 %, za naložbene police 4 %, za PDPZ, 
rentna in mešana zavarovanja 2,75 %, prav tako za rentna varčevanja. 
*Pri izračunu interne stopnje donosa obveznega pokojninskega zavarovanja 
predpostavljam, da je posameznik v blagajno vplačuje 40 let, znesek prispevka se mesečno 
usklajuje za 2,4 % letno (zadnji veljavni dogovor med vlado in sindikati o rasti plač), 
pokojnina pa se izplačuje 30 let in raste z 1,3 % letno stopnjo rasti. 
**pri 2000 EUR bruto plače (prispevki: 15,5 % delodajalec, 8,85 % pa delojemalec) 
 
Vir: Pokojnina 
 
 

http://www.pokojnina.com/Vsebina/slovenski_pokojninski_sistem/I_steber.htm
http://www.pokojnina.com/Vsebina/slovenski_pokojninski_sistem/II_steber.htm
http://www.pokojnina.com/Ponudba/Vrste_varcevanj/Rentno_zavarovanja.htm
http://www.pokojnina.com/Ponudba/Vrste_varcevanj/Rentno_var�evanje.htm
http://www.pokojnina.com/Ponudba/Vrste_varcevanj/Rentno_var�evanje.htm
http://www.pokojnina.com/Ponudba/Vrste_varcevanj/Me�ano_�iv_zav.htm
http://www.pokojnina.com/Ponudba/Vrste_varcevanj/Me�ano_�iv_zav.htm
http://www.pokojnina.com/Ponudba/Vrste_varcevanj/Nalo�bena_polica.htm
http://www.pokojnina.com/Ponudba/Vrste_varcevanj/Vzajemni_skladi.htm
http://www.pokojnina.com/Ponudba/Vrste_varcevanj/Individ_vlaganje_VP.htm
http://www.pokojnina.com/Ponudba/Vrste_varcevanj/Individ_vlaganje_VP.htm
http://www.pokojnina.com/Ponudba/Vrste_varcevanj/Nepremi�nine.htm

