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Zlato je poleg hranilca vrednosti tudi 
učinkovito sredstvo za zaščito pred 
inflacijo in je obratno korelirano (po-
vezano) z ameriškim dolarjem, zaradi 
česar predstavlja valutno varnost. Zlato 
ima vse prednosti univerzalno sprejete 
valute, je svetovno konvertibilno, kar 
pomeni, da je kot plačilno sredstvo 
sprejeto kjerkoli na svetu. 

Odgovor na vprašanje, zakaj je zlato 
svetovna valuta, se skriva v lastnostih 
zlata. Zlato se zaradi svojih specifičnih
fizikalnih lastnosti uporablja (in je zato
tudi neprecenljivo) tako v medicini kot 

tudi v elektroniki, mobilni telefoniji, zlatarstvu in industriji ter ne  nazadnje 
tudi v naložbene namene. 
Prvi zlati naložbeni kovanec je bil južnoafriški Krugerand iz leta 1967, ki ga je 
Južnoafriška republika kovala z namenom, da imajo lahko tudi državljani v 
posesti zlato. Zaradi uspeha Krugeranda so tudi druge države začele kovati 
naložbene kovance s svojimi motivi. Tako so  sledili kanadski Javorjev list 

ZLATO JE NEOBDAVČLJIVA INVESTICIJA
Zlato že tisočletja buri duhove. Plemenita kovina z zlatim sijajem je še posebno v zadnjih nekaj letih dvignila ogromno prahu. Rast njene 
cene je v zadnjih petih letih dosegla  neverjetnih 104,85 odstotka (v ameriških dolarjih). Vendar moramo ne glede na rast razumeti, da so 
vse naložbe v fizične plemenite kovine dolgoročne. V primerjavi z delnicami je zlato hranilec vrednosti. V stabilni politični klimi, z imetni-
škimi pravicami in malo pretresi, delnice po rasti presežejo vrednost zlata. In od leta 1800 so delnice (merjene z vrednostjo industrijskega 
povprečja Dow Jones) v primerjavi z zlatom vztrajno pridobivale vrednost. Razlog za to je deloma tudi v stabilnemu ameriškemu politične-
mu sistemu. Od leta 2001 pa vse bolj pridobiva  vrednost tudi zlato. 

400-unčna oziroma 12,4 kilogra-
ma težka zlata palica, imenovana 
Good Delivery Gold Bars 

(1979), Ameriški orel (1981) in Avstralski kenguru (1986). V Evropi in pri nas je 
najbolj priljubljen zlati naložbeni kovanec Dunajski filharmoniki, nominiran
bodisi v avstrijskih šilingih bodisi v evrih. Kujejo ga od leta 1989 in je edini 
evropski naložbeni kovanec.

V naložbeno zlato je možno investirati tudi v ob-
liki palic, od ene unčne pa do 12,4 kilograma. Vse 
palice so najvišje možne čistine in imajo  odtisnjen 
certifikat z vsemi potrebnimi podatki. Gotovo
največja in najlepša med vsemi je 400-unčna 
velikanka, imenovana Good Delivery Gold Bar. 
Good Delivery Gold Bar je običajno edina velikost, 
ki se uporablja za tr-
govanje na večjih 
mednarodnih trgih. 
V tej obliki oziroma 

teži hranijo centralne banke svoje zlate rezerve 
(kot velikokrat vidimo v filmih).

Tudi cena, ki je dnevno objavljena na borzah v 
ameriških dolarjih za eno unčo, je cena za unčo 
v taki palici. Po tej ceni kovnice kupujejo 400 
unčne palice, ki jih pretalijo in nato naredijo palice 
manjših enot, to je od gramske pa vse do 1000-
gramske palice, in različno težke kovance.

Zlati naložbeni kovanci nimajo numizmatične 
vrednosti in je tudi nikoli ne bodo imeli. Da 
ustrezajo vsem kriterijem, ki so obvezni, da so 
kovanci obravnavani kot naložbeno in posledično 
neobdavčeno zlato, morajo biti kovani po letu 
1800,  biti morajo zakonito plačilno sredstvo v 
državi porekla in imeti čistino nad 900 tisočink. 
Pomembno je vedeti, da nominalna vrednost, ki 
je odtisnjena na kovancu, ne predstavlja prave 
vrednosti kovanca.

Ko se odločite za naložbo  v fizično nalož-
beno zlato, morate biti pozorni predvsem 
na pribitke nad borzno ceno, ki morajo 
biti čim nižji. 
Fizično zlato vam v današnjem času ne 
predstavlja mrtvega kapitala, saj se mu 
cena spreminja iz dneva v dan in je priča-
kovati še nadaljno visoko rast vsaj še nekaj 
naslednjih let. 

Zlato je visoko likvidno, kar pomeni, da 
ga lahko prodate kadar koli tako v Slove-
niji kot v večini evropskih bankah. Za naložbo priporočamo najmanj unčne 
kovance ali palice, ker tako dosežete najboljšo prodajno ceno v primerjavi z 
borzno. Manjše enote so primernejše tudi  za darila. Pri naložbah svetujemo 
večkratni delni nakup. S tem boste dosegli najboljše povprečje cen svojega 
zlatega portfelja.
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Unčna palica (31,1035 
g) švicarske kovnice 
Argor Heraeus SA

Zlate palice švicarske 
kovnice Argor Heraeus 
SA, različnih velikosti, 
na katerih je odtisnjen 
certifikat

Unčni kovanci različnih 
držav z različnimi motivi

Investiranje v fizično naložbe-
no neobdavčeno zlato – zlate 
palice in kovanci


