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Koliko Slovencev vam trenut-
no zaupa?

Zlato je naložba, ki je sama po sebi 
konzervativna in zahteva povsem 
drugačen pristop, kot ste ga vajeni pri 
trgovanju z delnicami. Kar je najpo-
membnejše, pri nas beseda zaupanje 
ponovno pridobi svoj pristen pomen. 
To je osnova, na kateri gradimo 
naše odnose s strankami. Klasični 
marketinški prijemi pri trgovanju z 
zlatom niso primerni, vsekakor pa 
nam ni blizu razmišljanje, da bi vam 
ga finančni strokovnjaki ponujali tudi
na domu. Zavedajmo se dejstva, da 
fizičnega zlata ne kupujete vsak
dan, niti za kratko časovno obdobje, 
zato verjetno nikomur v Sloveniji ne 
predstavlja problema, da se zapelje 
do eminentne poslovne stavbe na 
Dunajski v Ljubljani. Vsekakor pa bi 
želeli, da čim več Slovencev spozna 
možnost tovrstne naložbe.

Kaj moramo paziti pri nakupu 
zlata za naložbo?

Zlate palice in pa kovanci morajo 
biti označeni tako, kot pripisuje 
118. in pa 119. člen Zakona o DDV. 
To pomeni, da mora certifikat, ki je
odtisnjen na zlati palici, vsebovati 
vse predpisane podatke in sicer: 
ime kovnice, zaščitni znak kovnice, 
čistino, težo in ime pristojnega urada 
za meroslovje, ki jamči za čistino. 
Serijska številka pri manjših palicah 
do 100g ni obvezen podatek. Zlati 
kovanci, ki so tretirani kot naložbeni 
so na seznamu kovancev, ki ga vsako 
leto objavi komisija EU na osnovi 
podatkov, ki jih posredujejo finanč-
na ministrstva posameznih držav 
iz vsega sveta. Tovrstni kovanci so 
oproščeni plačil davka na dodano 
vrednost. Predpisano definicijo, ki
velja za naložbene kovance vseskozi 
ponavljamo, saj je zelo pomembna 
iz vidika nakupa: skovani morajo biti 
po letu 1800, so ali pa so bili zakonito 
plačilno sredstvo v državi porekla, 
njihova čistina mora biti enaka ali 
višja od 900 tisočink, ter se praviloma 
ne prodajajo v zbirateljske namene. 
Ljudje vse prevečkrat za naložbo ku-
pujejo zlate medalje, za katere pa pri 

Plemenite kovine

Zlato postaja nuja v finančnem portfelju posameznika
Zlato je ena od oblik naložbe, ki zagotavlja dolgoročno varnost in visoko likvidnost. Enostavno rečeno -  naložbe-
no zlato v obliki palic in kovancev je hranilec vrednosti. „To pomeni, da je vredno natanko toliko, kot je trenutna 
cena na eni od svetovnih borz,“ nam je povedala Irena Moro, direktorica podjetja Moro&Kunst.

prodaji dosežejo približno polovico 
dnevne borzne cene. Medalje na 
sebi nimajo označene teze, nimajo 
mednarodno prepoznavne oblike 
oziroma niso izdane s strani države, 
pač pa jih izdajajo podjetja ob razno-
raznih obletnicah.

V čem je razlika med naložbo 
v fizično zlato in zlato del-
nico? 

Na spletni strani Svetovnega zlate-
ga sveta s sedežem v Londonu je ta 
definicija lepo opredeljena:  fizično
zlato imate v svoji lasti in z njim 
upravljate sami, zlata delnica pa je 
samo obljuba za zlato, ki je še v zemlji. 
Seveda obstaja tudi možnost, da ga v 
zemlji sploh ni. To so povečini delnice 
zlatih rudnikov, kar se sicer eminent-
no sliši, vendar je rizični faktor, se 
posebej pri tako imenovanih mladih 
zlatih rudnikih, zelo visok. Tu velja rek 
“ni vse zlato, kar se sveti”. 

Je naložba v zlato primerna 
tudi za generacijo, ki je tik 
pred upokojitvijo?  

S tovrstnimi naložbami se v veliki 
meri seznanjajo tudi študenti na 
slovenskih fakultetah, saj so nekateri 
profesorji naše stranke in pa tudi 
svetovalci. Naše podjetje vsekakor 
ni pravi naslov za naložbenike, ki 
nameravajo mesečno  špekulirati z 
zlatom, saj je že njegovo prenašanje 
iz sefa in nazaj neprijetno. Naš moto 
je, da naj bi vsak za svojo varnost in 
navsezadnje za dober občutek imel 
nekaj zlata v svojem portfelju. Nav-
sezadnje s tem načinom razmišljanja 
poskrbimo sami za svojo socialno 
varnost tudi v starosti.   

Katere naložbene palice so 
med Slovenci najbolj zani-
mive?

Največkrat se trguje s palicami 
teže 50g, 100g in 250g, čistine 999,9 
tisočinke. Zaradi relativno visoke 
specifične teže zlata bo zadostoval
že najmanjši sef. Od kovancev so naj-
bolj prodajani  Dunajski filharmoniki
(31,1035g), normirani v evrih ali av-
strijskih šilingih. Pri kovancih te teže 

boste večinoma dosegli najboljšo 
nakupno in prodajno ceno.

Sami vlagateljem priporočate 
tudi nakup naložbenih palic iz 
paladija. Zakaj?

Paladij je ena izmed plemenitih 
kovin za katero velja, da je se pod-
cenjena. Po podatkih “IPA”, med-
narodnega združenja za platino, za 
leto 2006 je poraba na Japonskem in 
pa v ZDA že dosegla neverjetnih 49 
odstotkov letnega izkopa paladija za 
izdelavo katalizatorjev za avtomobil-
ske motorje. Očitno je razlog v tem, 
da paladij v katalizatorjih omogoča, 
da škodljive snovi lahko izgorevajo 
do 900°C,  medtem ko pri uporabi 
platine le do 600°C. To pomeni, da 
ni ovir za Zakon o obvezni uporabi 
paladija pri izdelavi katalizatorjev, 
ki bo začel v EU veljati leta 2008. 

Pričakuje se porast cene, saj ga na 
tržišču ne bo dovolj. Paladij lahko 
kupite v obliki palic in kovancev z 
20-odstotnim DDV. 

Kakšna so vaša pričakovanja 
v zvezi z gibanjem cene zlata 
na trgih?

Nas zunanji sodelavec svetovne 
korporacije Oracle, gospod Gorazd 
Vidmar dokazuje, da je zlato sedaj 
na začetni fazi dolgoletnega vzpona 
ter da so dolgoročni donosi abso-
lutno primerljivi z delnicami. Rasti in 
padci cene zlata so odvisne od več 
dejavnikov, največ pa od samega  
povpraševanja na  svetovnem trgu. 
Vedno boste pri nakupu zlata dosegli 
v povprečju dobro ceno,  če se boste 
odločili za večkratni nakup v različnih 
časovnih obdobjih. 

Vesna Levičnik


