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rudnike, kar je tudi ena izmed naložbenih 
možnosti. Na lastni koži sem se prepričala o 
tveganosti takšnih naložb. V tistem času mi 
je švicarski ekonomist Mark Faber dejal, da 
je z vidika varnosti najboljša naložba v fizično 
zlato. Res pa je tudi, da do leta 2001 takšne 
naložbe niso bile prav posebno zanimive, ker 
na svetovnem trgu ni bilo premika cene, ni 
bilo niti krize … V Slovenijo sem se vrnila 
leta 2005, saj je v tem času že veljala uredi-
tev, v skladu s katero investicijsko zlato ni 
obdavčeno. Področje sem poznala, zato sem 
naložbenikom v Sloveniji želela ponuditi tudi 
možnost varčevanja v zlatu. Moram reči, da je 
naše podjetje na tem področju oralo ledino, 
danes je seveda kar nekaj ponudnikov, ki se 
ukvarjajo z enakim poslom. Večinoma so si 
ljudje takrat predstavljali, da naložba v zlato 
pomeni predvsem naložbo v zlat nakit. A ne 
pozabimo, promet z nakitom je obdavčen, pa 
tudi pribitki oziroma provizije so zelo visoki, 
saj se gibljejo med 40 in 80 odstotki. Pred-
vsem zaradi velike razlike med nakupno in 
prodajno ceno zlatega nakita nakit kot inve-
sticijo odsvetujemo. Pri naložbenem zlatu pa 
se provizije gibljejo med 1,5 do 4,5 odstot-
ka, kar je za naložbenika zelo sprejemljivo. 
Znamke višjega cenovnega razreda so lahko 
dobra investicija.

O čem pravzaprav govorimo, ko govorimo o 
naložbenem zlatu?
Ko govorimo o naložbenem zlatu, govorimo 
o zlatih palicah ali naložbenih kovancih, ki 
so mednarodno likvidni. Za osnovo vzame-
mo borzno ceno zlata za 1 gram. Po tej ceni 
namreč kovnice kupujejo zlato v obliki zlatih 
palic mase 12,4 kilograma in iz te palice nato 
izdelujejo manjše palice in kovance. Na to 
ceno se zaračunajo delo kovnice in zaslužek 
kovnice, zaslužek posrednika, manipulativni 
stroški. Čistina zlata se meri v tisočinkah. VEČ KOT ZLATO 
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Zlato je 
varna naložba za 
daljše časovno 

obdobje.

Količina zlata
Do danes je bilo v svetu izkopanih 
približno 190.000 ton zlata (dve 
tretjini po letu 1950). Predvideva se, 
da se pod zemeljsko površino skriva 
še približno 54.000 ton.

Karat
Beseda karat izhaja iz arabske 
besede qirat in pomeni rožičevca 
(drevo stročnica). Stroke rožičevca 
so včasih uporabljali prodajalci zlata 
za uravnoteževanje svoje tehtnice.

Pri zlatem nakitu pa se uporabljajo tudi ka-
rati. Naložbeno zlato se meri v tisočinkah 
999,9/1000, nakit v karatih. Zlati nakit, ki se 
prodaja v Sloveniji, ima večinoma 14-kara-
tov (585/1000).

Pregovor pravi, da ni vse zlato, kar se sveti …
Pri nakupu investicijskega zlata je tre-
ba predvsem paziti, da ima kovni-
ca pridobljen mednarodni stan-
dard Good Delivery in da se 
ne kupuje na nepooblaščenih 
mestih. Družba Moro že od 
vsega začetka zastopa druž-
bo Argor Heraeus, kovnico 
iz Švice. Vsaka zlata palica 
ima na sebi odtisnjen certifikat, 
ime kovnice, gramaturo, čistino 
(999,9/1000) ter ime in žig laboratorija, 
ki je preizkusil čistino palice. Po strukturi 
tudi vidimo, ali je prava palica ali ne.

Zakaj je torej pametno vlagati tudi zlato?
Žal se je izkazalo, da zlato ni investicija za 
špekulativne naložbe, ampak varna naložba 
za daljše časovno obdobje. Pomembno je, da 
vanj vlagamo le v okviru zneska, ki ga ima-
mo na razpolago, ki ga ne bomo pogrešali 
za dnevne potrebe. Vsekakor vidim prednost 
naložbe v fizično zlato, kajti le tako imamo v 
roki likvidno naložbo, ki jo lahko unovčimo 
zelo hitro. Prednost nakupa fizičnega zlata 
pa je vsekakor oprostitev plačila davka na 
dodano vrednost ter plačila davka na kapi-
talski dobiček.
Na splošno torej velja, da se investicijsko 
zlato kupuje kot varna naložba, da se nanj 
za nekaj časa pozabi, ko pa posameznik po-
trebuje denar, ga proda in si izpolni želje. 
Zato je fizično zlato tudi primerna naložbe-

na oblika za varno starost, s katero si lahko 
zagotovimo višjo pokojnino. V Avstriji in 
Nemčiji je taka oblika dodatnega pokojnin-
skega varčevanja postala že tradicija, v Slo-
veniji pa se z možnostjo varčevanja za po-
kojnino v zlatu šele seznanjamo. Ljudje nam 
tako neredko prinašajo v odkup kovance, ki 
so stari tudi med 80 in 100 leti. Dejstvo je, 
da je bilo zlato je v zgodovini vedno dober 
ohranjevalec vrednosti, sploh če primerjamo 
cene zemlje in zlata.

Zlate palice ali naložbeni kovanci?
Pri nas je mogoče kupiti zlate palice od 1 gra-
ma do 5.000 gramov. Prodajna in odkupna 
cena pa se spreminjata celo na vsakih petih 
minut, odvisno od nihanja cen na svetovnem 
trgu. Naložbene zlatnike izdajajo izključno 
države, in ne zasebne družbe. Dunajski fil-
harmoniki so naložbeni zlatniki, ki jih izdaja 
Republika Avstrija in so v evrskem prostoru 
najbolj likvidni kovanci z najmanj pribit-
ka nad borzno ceno. V zlatu se da torej tudi 
postopno varčevati z majhnimi mesečnimi 
vložki. Manjši naložbeni kovanci in palice 
so tudi izredno lepo darilo, predvsem zdaj, v 
predprazničnem času. Za osnovno naložbo ne 
priporočamo nakupa zlatih medalj, na katere 
ob nakupu plačate DDV, medtem ko je cena 

spominskih zlatnikov precej višja od 
borzne cene zlata. In ko boste po-

trebovali denar, vas ne bo nihče 
vprašal, koliko ste plačali zanje 
… Strankam svetujemo, da 
je je v fizično zlato najboljše 
vložiti med 10 in 20 odstotki 
portfelja, če seveda tako želijo. 

Nekateri se seveda tudi bojijo 
kupovati zlato, ker niti ne vedo, 

kaj bi z njim, kam bi ga shranili, 
doma ga nočejo imeti, bankam pa ne za-

upajo ….

Ker tatovi ne počivajo, kje ga je torej najbolj 
modro hraniti?
Če fizično zlato hranimo doma, seveda ob-
staja tveganje tudi za tatvino. Zdi se mi, da 
ga je najbolj modro in varno hraniti v banki, 
kjer imajo morda že odprt transakcijski ra-
čun.

Kaj pa bi svetovali posamezniku, ki želi nakit 
iz dediščine pretvoriti v naložbeno zlato?
V naše podjetje vsaj dvakrat na leto povabi-
mo profesionalnega zlatarja, ki oceni vrednost 
zlata. Pomembno je, da gre za osebno, vredno 
zaupanja. Če stranke želijo, jim nakit preto-
pi v čisti zlati granulat, za kar seveda dobijo 
potrdilo o pristnosti zlata. Šele takrat se je 
smiselno odločati, ali ga prodati ali obdržati. 
Sama jim seveda svetujem, da naj, če denarja 
res nujno ne potrebujejo, ga obdržijo. g

K aj pomeni varčevati v zlatu in 
zakaj je o tem pametno razmi-
šljati v današnjih turbulentnih 
časih, je pojasnila direktorica 

družbe Moro Irena Kunstelj Moro, ki trguje 
z naložbenim zlatom in drugimi plemeniti-
mi kovinami.

Kaj torej pomeni varčevati v zlatu?
V našem podjetju kupujemo plemenite kovi-
ne za naložbe za fizične in pravne osebe ter 
jih hkrati tudi odkupujemo. Z naložbo v zla-
to si naložbeniki zagotovijo hitro likvidnost, 
kar pomeni, da ga lahko vedno prodajo po 
trenutni ceni na svetovni borzi. Ko imajo 

torej naložbeniki v rokah zlato, to pomeni 
hkrati tudi varnost.

Preden ste odprli podjetje v Sloveniji, ste se 
kar precej let z zlatom ukvarjali v Nemčiji. 
Zakaj ste se vrnili v domovino?
V Nemčiji sem se ukvarjala z naložbami v 

Zlato je redka plemenita kovina, iz ene tone rude se pridobi 
povprečno od 3 do 7 gramov čistega zlata. Je kemični element 

in ima v periodnem sistemu oznako Au. Kratica izhaja iz latinske 
besede Aurum, kar pomeni svetleči žarek. 
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Zlata palica - 1kg zlata


