
N e najdemo jih le v grobovih, temveč tudi ob poteh, 
kamor so jih zakopavali popotniki, ter pri obnovah 
starih hiš in tovarn. Veliko teh kovancev hrani nu-

mizmatični kabinet Narodnega muzeja Slovenije.
Znano je, da skozi zgodovino na področju nekdanje Kranj-
ske, na ozemlju današnje Slovenije, nikoli nismo imeli uradne 
kovnice in je še danes nimamo. Priložnostne zlatnike in sre-
brnike Republike Slovenije kuje kovnica na Slovaškem. Pred-
nost teh zlatnikov je v tem, da so naklade izredno nizke. Zla-
tniki, izdani lani ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne, 
so bili izdani v nakladi 750 kovancev, zato tovrsten nakup 
vsekakor lahko priporočim. Letos, ko praznujemo 200. oble-
tnico smrti Valentina Vodnika, naj spomnim, da je Slovenija 
leta 2008 izdala zlatnike z njegovo podobo. Numizmatične 
vrednosti ti zlatniki še niso dosegli, in to kljub nizki nakladi 
2.000 zlatnikov, saj jih je kar nekaj še v obtoku.

Zlatniki, izdelani iz čistega zlata
Ker Slovenija ne izdaja naložbenih zlatnikov, se pri naložbah 
oziramo po zlatnikih, ki jih kuje najstarejša avstrijska kov-
nica Austrian Mintz na Dunaju, ki letos praznuje 825 let 
obstoja. Najbolj znan kovanec omenjene kovnice je vsekakor 
srebrni taler Marije Terezije, ki ga ne poznajo le v Evropi, 
temveč tudi v Afriki in v zadnjih desetletjih na Japonskem. 
Na Japonskem je hkrati najbolj priljubljen in prodajan zlatnik 
Dunajski filharmoniki, po besedah Andreje Lang, direktorice 
marketinga in prodaje, odgovorne za promocijo teh zlatni-
kov, predvsem zato, ker Japonci občudujejo glasbo avstrijskih 
skladateljev. Drugi razlog je, da so izdelani iz čistega zlata. 
No, to je tudi podatek za slovenske vlagatelje in z gotovostjo 
lahko trdim, da je zlatnik tudi v Sloveniji najbolj priljubljen za 
naložbe. Je hitro likviden, zaradi bližine tudi v državi izdajate-
ljici. Izdelan je v petih velikostih za redne naložbe, leta 2009, 
ob 20. obletnici kovanja Dunajskih filharmonikov, so izdali 
6.027 zlatnikov v večji masi 622,07 grama. So zelo prestižni, 
njihova vrednost je izključno naložbena, kar nekaj kosov je 
tudi v slovenskih naložbenih portfeljih. Zlatnike Dunajski 
filharmoniki izdajajo od leta 1989 in rečemo lahko, da so to 
edini evropski naložbeni kovanci moderne dobe. Njihova po-
doba je vsako leto enaka, na eni strani so upodobljeni glasbeni 
inštrumenti, na drugi, državni strani, so upodobljene orgle iz 
zlate dvorane Dunajskega glasbenega društva, označene so 
letnica kovanja, ki je vsako leto nova, čistina zlata, nominalna 
vrednost in država izdajateljica. Ti podatki so pomembni, saj 
je v Sloveniji še premalo znanja o naložbah v zlatnike. No-
minalno vrednost zlatniku določi Evropska centralna banka.
Z Dunajskimi filharmoniki se vedno trguje na osnovi trenu-
tne svetovne borzne cene zlata, zato je ta kovanec bullion. To 
je le eden od pogojev, da kovanec pridobi to ime. Izdelani so 
iz plemenite kovine, vrednost se jim, kot rečeno, določa na 
osnovi trenutne borzne cene, so ali pa so bili zakonito plačil-
no sredstvo v državi izdajateljici.
Zakaj torej priporočam varčevanje v zlatnikih Dunajski fil-
harmoniki? Ker si zaradi različnih velikosti kovancev lahko 
omislite tudi vrednostno manjšo naložbo. Izdelani so iz či-
stega zlata in so hitro likvidni, ne samo pri nas, ampak tudi v 
sosednji Avstriji. 
Torej, pri nakupu zlatih kovancev za naložbo je pomembno, 
da prodajna cena glede na borzno ceno ne presega 4,5 odstot-
ka pri unči (31,1035 g) in da jih je izdala država, s tem so tudi 
oproščeni plačila davka na dodano vrednost.

Na področju današnje Slovenije se pri arheoloških raziskavah odkrije veliko 
srebrnih kovancev, ki so bili plačilno sredstvo v različnih obdobjih. 

Prednost priložnostnih zlatnikov  
in srebrnikov Republike Slovenije je 
v tem, da so naklade izredno nizke.
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