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Uvodnik

»Naš končni cilj je
izboljševati kakovost
življenja.«
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Za večjo
kakovost življenja
Lotti Natalija Zupančič
direktorica NLB Privatnega bančništva

V svetu, v katerem smo tehnologiji na široko odprli
vrata v svoje življenje, poslovno in zasebno, v središču
naše pozornosti ostajajo osebni odnosi. Odnosi, ki jih
privatni bančniki gradimo z vami, našimi strankami, in
odnosi, ki jih pletemo z okoljem, v katerem delamo in
živimo skupaj z vami.
Naš končni cilj je izboljševati kakovost življenja. Temu
sledimo pri vsem svojem delovanju, vodilo pa nas je tudi
do tega, da smo bančnofinančne storitve nadgradili s
storitvami za upravljanje življenjskega sloga NLB Lifestyle.
Z njimi smo pred dobrim letom kot prva med bankami zaorali ledino na tem področju, zato še spoznavate
njihovo pravo vrednost, smo pa prepričani, da boste v
njih našli nekaj, kar lahko vaše življenje še bolj bogati.
Zavedamo se, da kakovost življenja posameznika močno
opredeljuje tudi njegovo okolje, zato želimo prispevati k
blaginji celotne družbe, katere del smo. To poslanstvo
si delimo vsi v skupini NLB. Kot največja bančnofinančna skupina s sedežem v jugovzhodni regiji imamo
odgovornost in možnost spodbujati družbenogospodarski
razvoj te regije. Stremimo k temu, da v tej regiji oblikujemo okolje, ki ljudem omogoča najboljše možnosti,
da ustvarjajo vrednost in uživajo v sadovih svojega dela.
Verjamemo, da je to skupni interes vseh nas, ki živimo
in poslujemo tu.
Privatni bančniki poslanstvo uresničujemo s tem, da posameznikom ponudimo najboljše možnosti plemenitenja

ustvarjenega premoženja, ki jim omogoči višjo kakovost
življenja, kot tudi prek družbeno odgovornega delovanja
banke. Veseli smo, da smo lahko del srčnih zgodb, ki jih
NLB ustvarja v kulturi, športu, finančnem opismenjevanju, podjetništvu, dobrodelnosti in na drugih področjih.
Z veseljem odkrivamo, da navdihujoča družbeno odgovorna dejanja posameznikov in organizacij resnično
puščajo pečat v družbi, to pa notranje bogati vse nas,
ki pri njih sodelujemo. Še več kot tisti, ki so najbolj na
očeh, nam pomenijo tisti, ki se vtisnejo v srce. Zelo se
me je dotaknila pobuda Gledališki tolmač, s katero smo
v NLB gluhim in naglušnim s simultanim prevajanjem
v znakovni jezik na odru omogočili pristno doživljanje
gledališča. Verjamem, da s takimi projekti posameznikom
približujemo kulturno bogastvo naroda in omogočamo,
da v njem uživamo vsi, ki smo tu doma.
Ker smo tu doma, dobro vemo, kaj vse okolje ponuja,
poleg tega lahko bolje razumemo vaša pričakovanja in
želje. Zavedamo se, da želite danes veliko vsakodnevnih
opravkov opravljati z uporabo pametnega telefona. Zato
nekatere naše storitve prepuščamo digitalnim pomočnikom, saj tako lahko še lažje poslujete z nami. Vemo pa
tudi, da lahko le ljudje razumemo, kaj življenje najbolj
bogati. Zato smo in bomo privatni bančniki vedno tu
za vas, da vam pomagamo plemenititi vaše premoženje
in življenje. Dolgoletno zaupanje naših cenjenih strank
v Sloveniji potrjuje, da smo na pravi poti, v prihodnosti
pa želimo svoje izjemne storitve širiti v celotno regijo, v
kateri deluje skupina NLB.
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Želja ustvarjati
boljši svet
Besedilo: Žiga Kariž Foto: Nejc Hafner, iStock

Umetnost bogati življenje
posameznikov in družbe.
Navdihuje, povečuje občutek pripadnosti, povezuje
skupnosti in gradi mostove
med njimi, zato je eno
tistih področij, ki jih
posamezniki in podjetja
v okviru dobrodelnosti
najpogosteje podpirajo
ter tako pomagajo graditi boljši svet. To poslanstvo čutimo v NLB in ga
uresničujemo s številnimi
projekti. Med njimi je
tudi pobuda Gledališki
tolmač, s katero gluhim
in naglušnim omogočamo
pristno doživljanje gledaliških predstav. V drugi
sezoni, ki jo je odprla
predstava Addamsovi (na
fotografiji), se ji je pridružilo 12 gledališč, ki bodo
v letu 2020 uprizorila 12
predstav s tolmačenjem v
znakovni jezik.

Človek že od nekdaj čuti potrebo po tem, da ne
zadovoljuje le svojih potreb, ampak želi prispevati
družbi, katere del je. Naj bo to manjša pomoč
sočloveku v stiski ali pa večji prispevek k reševanju
družbenih problemov – dajanje daje življenju smisel,
dobrodelna dejanja pa v družbi puščajo pečat.
Dobrodelnost je bila od nekdaj pomembna lastnost
premožnih ljudi, ki so želeli svoj uspeh deliti širše in
tudi tako pokazati, za kaj se zavzemajo. Danes pomoč
usmerjajo na vsa področja življenja, od zagotavljanja
osnovnih človeških potreb zapostavljenih družbenih
skupin do podpore znanosti, kulturi, športu,
izobraževanju, skrbi za okolje – področjem, ki
prinašajo koristi celotni družbi. Posamezniki imamo
moč, da spremenimo svet.
Starogrški dramatik Ajshil je v petem
stoletju pred našim štetjem ustvaril
skovanko filantropija (philanthropia),
s katero je označil ljubezen do človeštva ali človekoljubje. V različnih
zgodovinskih obdobjih se je v družbi
izražala na različne načine. V stari
Grčiji je bila filantropija eden temeljev demokracije. Zanimivo je, da so
že v antiki vladarji premožnim ljudem, ki so skrbeli za bolne in revne,
omogočali davčne olajšave, tisti, ki
so želeli poleg denarja tudi ugled,
pa so ga pridobili le, če so vlagali
v umetnost, dobrodelnost ali večje
javne dogodke.
Družbeni kontekst dobrodelnosti
V sodobnem svetu se je razvilo več
modelov dobrodelnosti in nanjo ne
moremo gledati brez družbenega
konteksta. V celinski Evropi, kjer se
je uveljavil model socialne države,

ki prevzema odgovornost za razvoj
temeljne infrastrukture za skupno
dobro (za izobraževanje, zdravstvo,
socialno varnost), je dobrodelnost
premožnih bolj njena nadgradnja,
čeprav se z rastočim bogastvom
Evropejcev na novo opredeljuje vloga
zasebnih pobud v javni sferi.
V anglosaksonskem modelu so temeljni gradniki družbene blaginje
bolj odvisni od dobrodelnosti. Zato
je dobrodelnost premožnih ključni
del njihovega odnosa do družbe,
višja je tudi skupna vrednost donacij. Drugačen je tudi odnos družbe
do bogastva, ta je manj odklonilen.
Premožni posamezniki uživajo ugled
in javno povedo, v katere dobrodelne projekte usmerjajo svoj denar,
Evropejci pa so pri tem bolj diskretni. Zato se dobrodelnost pogosto
povezuje bolj z anglosaksonskim
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modelom, vsekakor pa je dobrodelnost v tem delu sveta bolj opazna in
tudi bolj raziskana.
V ZDA je nastala ena najbolj prepoznavnih dobrodelnih pobud, zaobljuba dajanju (Giving Pledge). Njena
pobudnika, Bill Gates in Warren
Buffet, sta se zavezala, da bosta večino svojega premoženja podarila v
dobrodelne namene. Njunemu zgledu
se množično pridružujejo najbogatejši ljudje sodobnega časa z vsega
sveta, trenutno jih je že več kot 200.
Največ je Američanov, 21 podpisnikov pa je tudi iz Evrope, med njimi
tudi sta Iza in Samo Login.
Zoisovo omizje
Kako pomembno lahko posameznikova dobrodelnost vpliva na okolje, je
razvidno tudi v slovenski zgodovini.

V fokusu

Prispevek barona Žige Zoisa pl.
Edelsteina k razvoju slovenske kulture in znanosti je neizmerljiv ter
velja za največjega mecena in mentorja vseh časov na Slovenskem. Že
pri tridesetih letih je postal najbogatejši Slovenec, svoje premoženje pa
je usmeril v podpiranje jezikoslovja, znanosti in umetnosti. V njegovem domu so se srečevali Valentin
Vodnik, Anton Tomaž Linhart, Jernej
Kopitar, Jurij Japelj, Blaž Kumerdej
in drugi razumniki tistega obdobja.
Njihovo delo je materialno podpiral, bil pa je tudi njihov mentor.
Z njegovo pomočjo smo dobili prvo
slovensko slovnico (Jernej Kopitar),
prvi slovenski časnik (Vodnikove
Ljubljanske novice) in prvo slovensko
dramsko delo (Županova Micka A.
T. Linharta). Svojo bogato knjižnico je velikodušno odpiral tedanjemu
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izobraženstvu, proučeval in zbiral
je minerale (njegova zbirka, ki je
v Prirodoslovnem muzeju, še vedno
velja za eno najpomembnejših v
Evropi), financiral pa je tudi prvo
odpravo na Triglav.
Med slovenskimi dobrodelneži iz
19. stoletja velja omeniti še Janeza
Nepomuka Kalistra iz Slavine pri
Postojni. Rojen v kmečki družini
se je z izredno poslovno žilico prebil med najpremožnejše Slovence.
Deloval je v Trstu, a je del svojega
premoženja namenjal okolju, iz katerega je izhajal. Vlagal je v gradnjo
šol, vodnjakov in obnovo cerkva. S
štipendijami je podpiral študente z
Notranjskega, s sredstvi posebnih
skladov je spodbujal živinorejo in
sadjarstvo, neredko je pomagal tudi
posameznikom v stiski. Po njegovi
smrti sta precejšen del njegovega bogastva prejela njegova nečaka Jože
Gorup in Franc Kalister, ki sta nadaljevala njegovo poslanstvo, del njegove zapuščine pa je šel v dobrodelne
namene.
Dobrodelnost Slovencev danes
D u h dobro del nost i s e je me d
Slovenci ohranil, kar dokazuje raziskava Fundacije za dobrodelno
pomoč (Charities Aid Foundation,
CAF), ki je Slovence uvrstila na 47.
mesto med 144 državami. Tako kot
drugje po svetu dobrodelnost kot
svoje poslanstvo vidijo tudi številni
uspešni Slovenci. Nekateri v okviru
združenj, kot sta kluba Rotary in
Lions, drugi sami iščejo načine, kako
vračati okolju, v katerem bivajo in
delujejo. Projektov, ki jih podpirajo,
je veliko, prav tako posameznikov,
kaj jih žene pri tem, nam je zaupalo
nekaj njih.

Prispevek Žige Zoisa k razvoju slovenske kulture je
neizmerljiv. Med drugim
je podprl prvo slovensko
dramsko delo, Linhartovo
Županovo Micko, v kateri
so 230 let po prvi uprizoritvi uživali tudi gluhi na
predstavi v okviru pobude
Gledališki tolmač.

Skrb za jezik kot
temelj nacionalne
identitete
Kot je povedal Janez
Škrabec, solast nik
podjetja Riko, čuti
dob ro d e l no s t kot
del svojega poslanstva, tako osebnega
kot korporativnega.
»Vsekakor se dejavno t r udim, da ne
bi prispeval le sredstev, temveč tudi rešitve, ki omogočajo

Na odločitve za dobrodelnost vplivajo osebne
vrednote posameznikov.
Ljubezen do športa, kulture, znanosti se prelije v
kompleksne dobrodelne
projekte.
trajnostni razvoj tako posameznikov
kot družbe,« je pojasnil in dodal:
»Donatorstvo je nekaj, kar razvijate v
sebi, dejavno in odgovorno, ko spoznate, da ste imeli to srečo, da vam
je bil dan širši pogled in občutek za
soljudi ter okolje.«
Janez Škrabec osebno in tudi prek
podjetij podpira zelo različne aktivnosti. V javnosti je znan kot mecen
slovenskih umetnikov, dejaven pa je
tudi na drugih področjih kulture,
umetnosti in športa. Posebno mesto
zavzema Ustanova patra Stanislava
Škrabca, ki jo je Janez Škrabec ustanovil skupaj s Slovensko frančiškansko provinco sv. Križa, da bi s štipendijami omogočil študij najboljšim
študentom slovenistike, slavistike, klasične filologije, jezikoslovja v Sloveniji
in na slovenskih lektoratih po svetu.
Podeljujejo tudi nagrado za presežke
na področju slovenističnega jezikoslovja. »Pri izpostavljanju trajnostnega delovanja ustanove sem svoje menedžersko znanje in izkušnje usmeril
v oblikovanje sistema, v katerega se
vključujejo novi pokrovitelji in novi
načini preživetja. Danes ima ustanova zato mobilizacijsko, referenčno in
neposredno podporno vlogo. Zakaj?
Odgovor je preprost — materni jezik
je kot kisik, njegova vrednost ni tako
otipljiva, vendar brez njega ljudje ne
obstajamo. In jezikoslovje je njegov
močan ščit,« razloge za vlaganje v
jezikoslovje pojasnjuje Škrabec.

Življenje s športom
Darka Martina Klariča javnost pozna
predvsem kot lastnika Adventure holdinga, h kateremu spadajo podjetja,
kot so Nomago, Big Bang in Marina
Portorož. Precej manj ljudi pa ve, da
je tudi dolgoletni pokrovitelj raznih
športnih klubov in ustanovitelj čedalje uspešnejšega nogometnega kluba
Bravo iz Ljubljane, ki mu je lani
uspel preboj v prvo ligo, že dolgo
pa je znan tudi po izjemno kakovostnem delu z mladimi nogometaši.
Odločitev za športno področje je bila
zanj nekaj naravnega. »Ker je bil
šport ves čas v različnih oblikah moj
življenjski spremljevalec, sam družbi
rad pomagam na tem področju,« je
pojasnil. Kot pravi, o tem, koliko in
kako vrača družbi, ne želi javno razglašati, ker tega ne počne, da bi se
s tem hvalil. »Smisel vidim že v tem,
da nekomu ponudiš priložnost, le z
željo, da potem postane boljši,« na
kratko pojasni vodilo svojih dejanj.
V zadnjih letih je pečat pustil tudi s
tem, da je v slovenski lasti obdržal
nekatera večja podjetja in jim vdihnil
novo življenje.
Združeni za dobrodelnost
Svetovna organizacija Lions Clubs
International (LCI), katere del je
tudi Lions distrikt 129, Slovenija,
je največja humanitarna dobrodelna
organizacija na svetu z več kot 1,4
milijona članov. »Temeljno poslanstvo

našega delovanja je dobrodelnost,
kar sporočamo tudi s svojim sloganom Pomagamo – We serve,« je povedala Darinka Pavlič Kamien, strokovnjakinja za odnose z javnostmi in
aktivna članica Lions kluba.
»Nikogar na svetu ni, ki bi le dajal, in nihče ni tak, da bi le prejemal. Tudi delovanje v Lions klubu
je odgovornost in je tudi privilegij.
Je dajanje, je pa tudi zadovoljstvo.
Nikakor pa članstvo v organizaciji
Lions ni povezano s finančno močjo
posameznika. Mi potrebujemo ljudi,
ki bodo pripravljeni za druge, najpogosteje povsem neznane, nekaj narediti, zanje oblikovati dobre ideje, jim
podarili svoj čas in s tem košček svojega življenja,« je razmišljala. Dodala
je še: »Donirati nekaj denarja je na
koncu še najlažje.« Najzahtevnejša sta
oblikovanje in izvedba programov pomoči in akcij, ki druge spodbudijo,
da pomagamo skupaj, je še dodala
sogovornica.
Spodbujanje podjetništva
Lastnik podjetja Gambit trade Aljoša
Domijan, ki upravlja spletno trgovino
Enaa.com, je že več let aktiven v
sorodnem Rotary klubu. »Naša želja
je, da bi vsi imeli enake možnosti,
in prepričani smo, da zaradi tega,
ker to ni prioriteta okolja, v katerem
živimo in delamo, nastaja neprecenljiva škoda za celotno gospodarstvo
in državo. Ta potrebuje vedno več in
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vedno bolj izobražene strokovnjake.
Zadnja leta spodbujamo tudi podjetništvo. Mladim podjetnikom pomagamo predvsem z mentorstvom,
poslovnimi povezavami in tako, da
jim omogočimo testiranje trga na
naši platformi.«

ZAVEZA DAJANJU (GIVING PLEDGE)
Vsaj

Kot pravi, dobrodelnosti ne obešajo
na veliki zvon, trenutno pa sodelujejo tudi pri projektih, s katerimi pomagajo otrokom iz socialno
ogroženih družin. Aljoša Domjan je
eden tistih posameznikov, ki so ugotovili, da lahko družbi še bolj kot s
svojim denarjem pomaga z znanjem
in izkušnjami, ki jih je pridobil na
svoji podjetniški poti. Je eden najaktivnejših poslovnih mentorjev, prav
to pa mladi na začetku podjetniške
poti najbolj potrebujejo za to, da
postavijo uspešno podjetje, ki pozneje
lahko postane steber gospodarskega
in družbenega razvoja. Letno v pospeševalniku ABC Accelerator stopi v
stik s kar 150 mladimi podjetniki, s
30 od njih sodeluje tudi kot mentor.
Podpiranje znanstvenih dosežkov
V podjetjih, ki so jih ustanovili in so
ostala v lasti posameznikov, se osebno poslanstvo lastnikov pogosto zlije
s poslanstvom podjetij. Za Toneta
Strnada, ustanovitelja in lastnika
podjetja Medis, je bila odločitev za
vračanje družbi nekaj samoumevnega, to je od vsega začetka pomemben
del podjetja. »Ko postane podjetje
primerno veliko in ko se počutijo
zaposleni v njem dobro in domače,
je povsem naravno, da želijo videti
rezultate svojega dela tudi v okolju,«
pojasnjuje Tone Strnad.
Kot redni donator in pokrovitelj
Medis podpira številna kulturna
društva in ustanove, na socialnem
področju sodeluje z Rdečim križem
Slovenije, Rdečimi noski in domovi
za starejše, na glasbenem področju pa pomaga s štipendijami. Tone
Strnad je kot dolgoletni finančni
podpornik glasbenih skupin in plesne skupine, ki pomembno prispevajo
k ohranjanju slovenskega kulturnega izročila, postal prvi prejemnik
Ravniharjeve plakete, ki jo Zveza
kulturnih društev Slovenije podeljuje
posameznikom za sistematično podpiranje ljubiteljske kulture. Ob tem
je dejal: »Verjamem, da je treba sredini, iz katere izhajamo, na različne
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Premožni podpirajo javno dobro

Nekateri

50 %
99 %

svojega premoženja bodo
podpisniki zaveze donirali družbi
(v času življenja ali po smrti)

205
23
iz

podpisnikov zaveze

držav

NAJVEČJI DONATORJI

obdobje 2000–2017

WARREN BUFFET

BILL GATES

71,1 %

MICHAEL BLOOMBERG

22,2 %

osebnega premoženja
($46,6 milijarde)

10,2 %

osebnega premoženja
($18 milijarde)

osebnega premoženja
($4,6 milijarde)

PODROČJA, KI JIH PODPIRA NAJVEČ PREMOŽNIH

79,5 %

61,7 %

57,6 %

57,4 %

32,6 %

31,9 %

izobraževanje

načine vračati, saj smo se od nje
veliko naučili. In kako naj vrnemo
družbi bolje, kot da podpiramo našo
skupno kulturo.«
Ob 30 -letnici podjetja so razvili Medisove ambasadorje nasmeha,
družbeno odgovorni projekt, v okviru katerega so vse leto sodelovali v
raznih dobrodelnih akcijah. »Ne le
kot podjetje, temveč tudi kot posamezniki se trudimo ljudem polepšati dan, pričarati nasmeh, podariti
objem in stisk roke. Zveni samoumevno? Morda, vendar se premalokrat zavedamo, da s tem nekomu
ne popestrimo le dneva, ampak mu
vlijemo moč, da zmore vztrajati,« je
o pozitivnih učinkih svojih aktivnosti
razlagal Strnad.
Strnad je enega od osebnih izzivov
našel tudi v iskanju odgovora na to,
kako nagraditi zdravnike in farmacevte, ki so poleg svojega rednega
dela aktivni v raziskovanju, s tem
pa prispevajo k razvoju znanosti. Na
njegovo pobudo je zaživel natečaj

Dobrodelneži ne prispevajo le denarja, boljši svet
pomagajo ustvarjati s svojimi izkušnjami, časom in
talenti. Uspešni poslovneži
se tako pogosto odločijo
tudi z mentorstvom podpreti mlade podjetnike
pri ustvarjanju novih
podjetniških zgodb.
International Medis Awards, tega se
je zaradi čedalje večje priljubljenosti
med zdravniki in farmacevti ter
zaradi veličastnosti, ki ga prinaša
sklepna prireditev, prijel kar naziv
zdravniški oskarji. »Zavedamo se,
da so kakovostni znanstveni dosežki največja dobrobit za bolnike. Z
mednarodnim natečajem in nagradami želi Medis pomagati poudariti
in izpostaviti dobre, celo veličastne
zgodbe, ki jih ustvarjajo zdravniki in
farmacevti. Verjetno so International
Medis Awards vrh naših družbeno
odgovornih aktivnosti. Vsekakor pa
mednarodno najbolj viden, saj ga izvajamo v devetih državah.«

umetnost in kultura

socialna varnost

zdravstvo in medicinske
raziskave

delo z mladimi

okolje, biološka
raznovrstnost

ZAKAJ DONIRAJO PODJETNIKI

82 %

Osebno verjamejo v
vračanje družbi in želijo,
da je to del kulture
podjetja

82 %

Dvig pozitivnega vzdušja
v podjetju

42 %

Je del marketinške
strategije podjetja

21 %

Zaradi davčnih olajšav

89 %

Želijo pomagati
prikrajšanim družbenim
skupinam

65 %

Ob darovanju se dobro
počutijo

62 %

podjetnikov verjame, da so zaradi vračanja družbi njihova podjetja bolj uspešna

42 %

podjetnikov meni, da zaradi dobrodelnosti privlačijo in lažje zadržijo najboljše kadre

Viri:
Giving pledge, givingpledge.org/
Buffett, Gates, and Bloomberg Give Largest Share of Wealth to Charity, 2017, The Philantrophy Chronicle, www.philanthropy.com/
Raziskava Wealth-X o najpremožnejših na svetu, www.wealthx.com/
Raziskava Entrepreneurs & Philanthropy: Investing in the Future; Fidelity Investments® Charitable Gift Fund v sodelovanju z Ernst & Young in Harris Interactive. 2010
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Kaj nam bo
prineslo leto 2020?
Besedilo: Primož Jagarinec, NLB Privatno bančništvo

Številni investicijski strokovnjaki v želji po medijski prepoznavnosti še vedno
podajajo senzacionalistične napovedi o borznih zlomih, celo pogromih in
korekcijah v bližnji prihodnosti. Pri tem se (bolj ali manj) motijo že deset let
zapored. Leto 2019 se bo v zgodovino zapisalo celo kot eno najdonosnejših let
na kapitalskih trgih v zadnjih sto letih!
Pošten odgovor je, da nihče na svetu
zagotovo ne ve, saj je kratkoročno
napovedovanje bližje vedeževanju kot
napovedovanju. Drži pa – delnice so
na kratki rok tvegane, na dolgi rok
je pa zelo tvegano, če jih vlagatelji
nimajo v svoji lasti. Že ugledni ekonomist Robert J. Shiller je v legendarnem delu Irrational Exuberance
lepo opisal, zakaj borzni dogodki
privlačijo medije, z razmahom družbenih omrežij in tako imenovanih
lažnih novic pa borzni vedeževalci
ponekod dobivajo kultne statuse.
Če ne podajajo senzacionalističnih

napovedi oziroma mnenj, potem niso
zanimivi za medije. Če pa se v medijih ne pojavljajo, jih preprosto ni.
Kapitalski trgi brez volatilnosti (nihajnosti) niso naraven pojav, so kot
oceani brez valov. Za nekatere vlagatelje dogodki, ki povzročajo nemir na kapitalskih trgih, pomenijo
priložnost za nakup podcenjenih
vrednostnih papirjev. Za druge pa je
to vzrok za umik v varnejše zavetje.
Pomembno je vedeti, da na dolgoročne vlagatelje nihajnost na trgu nima
pretiranega vpliva.

Obdobja večjih nihajnosti naj
dolgoročnih vlagateljev ne skrbijo
Kot dolgoročni vlagatelj morate narediti precej manj, kot največkrat mislite – če ste seveda, preden ste vstopili
na finančni trg, naredili domačo nalogo v obliki razpršenosti naložb. Ta
vam bo v veliko pomoč pri treznem
razmišljanju ob burnem dogajanju na
trgih. V obdobju povečane nihajnosti na trgih adrenalina zagotovo ne
manjka, vendar dolgoročnih vlagateljev ne bi smelo preveč skrbeti, predvsem pa v takih okoliščinah naložb
ni najbolj smotrno prodajati.
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Tud i i nvest icijsk i g u r u Jeremy natančnega napovedovanja borznih pozitivno donosnost dosežejo predGrantham je v pismu svojim vla- tečajev omogoča, da je povprečna vsem evropske in azijske delnice, ki
gateljem pred kratkim pisal, da realna letna donosnost dobro raz- so v zadnjem desetletju močno zaoni bistvene razlike
pršenega portfelja stale za svojimi konkurenti na drudel nic dolgoro č - gi strani Atlantika. Nujen pogoj za
med tem, ali borzni
trg zapustijo na prino precej višja od uresničitev zapisanega pa je stabilno
mer eno leto pred
drugih naložbenih makrookolje oziroma politično okolje
nj e gov i m v rhom Vlagatelji precej
razredov (obvezni- – zdi se, da bi s podpisom sporazuali pa eno leto po
ce, zakladne meni- ma med ZDA in Kitajsko ter koncem
njem. Zakaj? Če ga več denarja
ce, depoziti, zlato). sage glede brexita (vsakršna gotovost
zapust ijo prezgo je boljša od negotovosti, kapitalski
daj, nas zgodovina izgubijo, ko se
Zelo smele se zdijo trgi pa sovražijo negotovost ...) nuuči, da vlagatelji ne
napovedi (ne le za jen pogoj za nadaljevanje pozitivnih
bodo bistveno na pripravljajo na
leto 2020, temveč trendov lahko vzdržal.
boljšem, kot če ga
za celotno desetletsploh ne zapustijo popravke, kot
je naprej) švicarske Čeprav kratkoročni nihaji delniškega
in imajo občasno
UBS, da se bodo trga nimajo nobene sporočilne vredkaj koristnega od dejansko med
(zaradi visokih pri- nosti za dolgoročnega vlagatelja, je
bor zni h korekcij
rastov cen v bližnji pomembno, da dolgoročni vlagatelj
oziroma popravkov. popravki ali zaradi
preteklosti – velja razume, da višja donosnost delnitako za obveznice ških naložb (oziroma bolj tveganih
Na trg vstopiti ob
njegovem dnu in njih.
kot delnice) priča- naložb na splošno) v primerjavi s
ga zapustiti na vrhu
kovane povprečne stereotipno varnimi naložbami izhalet ne donosnost i ja prav iz večjega, predvsem kratkopa ni sposobnost,
temveč gola sreča.
znižale, na primer ročnega nihanja. Veliki kratkoročni
Posledično želja po najugodnejšem globalno razpršen delniški portfelj nihaji namreč niso nekaj, česar se
trenutku vstopa na trg velikokrat naj ne bi več prinašal približno mora vlagatelj dolgoročno bati in
privede do tega, da vlagatelj zamudi 7–8 %, ampak le še 5–6 % ipd., ne- kar mora preprečevati, nasprotno,
velik del ponovne rasti tečajev. Tako kaj podobnega (glede pričakovanih ti veliki kratkoročni nihaji odvračajo
je znana borzna modrost, da vlaga- letnih donosnosti) velja tudi za ob- del vlagateljev (tiste s kratkoročnimi
telji precej več denarja izgubijo, ko vezniške naložbe. Ob tem se je treba finančnimi cilji in tiste z dolgoročse pripravljajo na popravke, kot de- zavedati, da se je v zadnjih letih nimi, ki tega članka ne bodo brali)
jansko med popravki ali zaradi njih. močno spremenila tudi makroslika in s tem poskrbijo, da je pričakosvetovnega gospov a na dolgoročna
Napovedati tečaje ni mogoče
darst va in se vsi
donosnost delniških
Vedno znova se sprašujemo, kaj je skupaj srečujemo z
naložb še višja, saj
v nekem trenutku, tako rekoč čez novimi danostmi,
s e ena ke kor i st i
noč, povzročilo opazne spremembe kot so na primer
razdelijo med manj
vlagateljev.
v cenah raznih finančnih instrumen- ničelne depozitne Srečujemo se z
tov. Klinična psihologa Kahneman obrestne mere (te
in Riepe sta ugotovila, da se dogod- so realno že zdaj novimi danostmi,
Tr e nu t no j e n a
Amazonu na voljo
ki, ki jih najboljši strokovnjaki niso negativne, ob upopredvideli, zdijo popolnoma logični števanju inf lacije) kot so na primer
kar 56.656 knjig z
in pričakovani, ko se zgodijo. Vsak a l i pa negat iv ne
več kot tremi milidan po zaprtju borznega trga zna- donosnosti varnih ničelne depozitne
jardami zapisanih
besed, ki vlagatejo številni »strokovnjaki« natančno državnih obveznic,
razložiti gibanje delniških trgov v zato bodo morali obrestne mere.
ljem pomagajo pri
dnevu, ki je za nami. Vlagatelj neho- vlagatelji po vsem
upravljanju osebnih
te dobi občutek, da je bil odziv trga svetu še bolj skrbf inanc in investisila pričakovan in bi ga dober fi- no izbrati družbe,
ranju. Tako rekoč
nančni svetovalec oziroma upravitelj ki jim bodo zaupali svoja finančna nemogoče bi bilo vse to gradivo
premoženja seveda moral predvideti sredstva, še več skrbnosti pa name- prebrati. Morda pa bi večino zapiter predhodno ustrezno prilagoditi niti stroškom in davkom.
sanega za uspešno krmarjenje med
premoženje v upravljanju.
večino finančnih čermi lahko strDonose minulega leta bo težko
nili v naslednjih nekaj besed: delajŽal enodnevnih pozitivnih in/ali ne- preseči
te veliko, zapravljate malo, vlagajte
gativnih sprememb ni mogoče napo- Verjamemo, da se bo pozitiv no dolgoročno in seveda razpršeno.
vedati. Še več, tako rekoč nemogoče vzdušje iz leta 2019 nadaljevalo tudi Zgodovina nas uči, da uspeh ne bo
je natančno napovedati, kje bodo v letu 2020, čeprav bo donosnosti, izostal. Predvsem pa se zavedajte,
tečaji končali konec meseca ali ko- dosežene v minulem letu, verjetno da so spremembe cen vrednostnih
nec leta. Morda se sliši nenavadno, težko doseči ali preseči. Verjamemo, papirjev najbolj normalen pojav na
a prav ta kratkoročna nezmožnost da po nekaj sušnih letih lahko kapitalskih trgih.
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Strokovno upravljanje

Defenzivne strategije
vlaganj
Besedilo: Jaša Perossa, NLB Skladi

V času, ko v medijih pogosto berete, da se bliža recesija, je razumljivo, da se
sprašujete, ali bi bilo dobro spremeniti način vlaganja. Naložbe je vsekakor
tudi v obdobju večje negotovosti smiselno ohraniti, temu je treba dodati dobro
oceno finančnega profila in ustrezno alokacijo sredstev med raznovrstne
naložbene razrede. To so lahko tudi defenzivne delnice, ki so manj izpostavljene
gospodarskim ciklom. Za vlagatelja je ob tem ključno razumevanje koncepta
cikličnosti trgov, zavedati pa se mora tudi, da spreminjati izpostavljenost
portfelja ob predvidevanju različnih faz gospodarskega cikla ni preprosto in
vzame nekaj časa.

Strokovno upravljanje

Najopaznejša značilnost borz je visoko nihanje tečajev. Zavedati se je
treba, da je nihanje vrednosti delnic
nekaj najbolj normalnega na borzah.
Tudi za dobro razpršen portfelj delnic velja, da v povprečju na slabi dve
leti doživi upad vrednosti v razponu
10 do 20 odstotkov, to imenujemo
korekcija ali poravek. Popravki so
precej pogosti, a kljub temu smo
vedno presenečeni, ko borzni indeksi v dnevu ali dveh padejo za nekaj
odstotnih točk.
Medvedji trendi so manj pogosti
Medvedji trend, tj. obdobje, ko delniški trg od najvišje do najnižje točke
pade za 20 odstotkov ali več, je že
redkejši pojav. Od leta 1900 je bilo v
ZDA 33 medvedjih trgov, vendar velja
poudariti, da so ti od druge svetovne
vojne izrazito manj pogosti, od leta
1950 jih je bilo 12, v povprečju so
se zgodili na 5,8 leta.
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Medvedji trendi in recesije v ZDA od leta 1950 do danes

Začetek
medvedjega
trenda

Recesija
v ZDA?

Začetek
recesije

Konec
recesije

Trajanje
recesije v
dnevih

Največji
padec
indeksa
S & P 500

21. 10. 1957

DA

1. 9. 1957

1. 5. 1958

241

–21,47 %

28. 5. 1962

NE

–

–

–

–29,31 %

29. 8. 1966

NE

–

–

–

–23,69 %

26. 1. 1970

DA

1. 1. 1970

1. 12. 1970

333

–37,27 %

26. 11. 1973

DA

1. 12. 1973

1. 4. 1975

485

–49,93 %

25. 9. 1981

DA

1. 8. 1981

1. 12. 1982

486

–28,01 %

19. 10. 1987

NE

–

–

–

–35,94 %

11. 10. 1990

DA

1. 8. 1990

1. 4. 1991

242

–20,36 %

1. 9. 1998

NE

–

–

–

–22,45 %

22. 2. 2001

DA

1. 4. 2001

1. 12. 2001

243

–50,50 %

1. 7. 2008

DA

1. 1. 2008

1. 7. 2009

546

–57,69 %

24. 12. 2018

NE

–

–

–

–20,06 %

Vir: DQYJ.com in National Bureau of Economic Research (NBER)

Slika 1: Povprečna letna donosnost indeksa S & P 500, 31. 12. 2003–31. 12. 2018 (v %)

Medvedji trendi pogosto spremljajo
gospodarsko recesijo in visoko brezposelnost, vendar ne vedno. V sedmih
od zadnjih dvanajstih (58,3 %) primerov je medvedji trend nastopil pred
recesijo oziroma mu je ta sledila. Od
leta 1950 je bilo pet borznih padcev,
višjih od 20 %, ne da bi sledila recesija, nazadnje konec leta 2018, ko
je indeks S & P 500 padel za 20,06 %
od najvišje vrednosti. Še zanimivejše
pa je, da v ZDA približno tretjina
preteklih recesij ni predhodno ali sočasno povzročila medvedjega trenda.

8%
6%

7,77 %

Povprečna letna donosnost
se zniža za 61,9 %!

Vir: Putnam Investments

4%
2%

2,96 %
0,03 %

0%
–2 %

–2,47 %

–4,59 %

Zamujenih
30 najboljših dni

Zamujenih
40 najboljših dni

–4 %
–6 %
Ohranjene
naložbe v 15 letih

Zamujenih
10 najboljših dni

Zamujenih
20 najboljših dni

Namesto da se osredotočamo le na V recesiji je smiselno ohraniti
padce, je pomembnejše razmisliti o naložbe
tem, koliko časa traja, da si delnice Da bi kar najbolje prebrodili receopomorejo in dosežejo novo najvišjo sijo in povezane borzne padce, je
raven. Konec koncev, v obdobju, ko vsekakor smiselno ohraniti naložbe,
se trgi borijo, da bi povrnili izgube, temu je treba dodati dobro oceno
boste morda morali zaradi napačne finančnega profila in ustrezno aloalokacije sredstev
kacijo sredstev med
unovčiti izgube. Od
raznovrstne naložleta 1950 je povbene razrede. Če
pre č n i me d ve dj i
bo namreč portfelj
trend pomenil padec Namesto o padcih
sestavljen iz premavrednosti ameriške
lo tveganih naložb,
borze za 33 %, da je je pomembnejše
vlagatelj po vsej verta dosegla nov najjetnosti ne bo zadovišji vrh in si v ce- razmisliti o tem,
voljen z donosom,
saj ne bo dosegel
loti opomogla, pa je
v povprečju trajalo koliko časa traja,
svojega finančnega
le skoraj tri leta od
cilja. Preveč tvegadneva, ko je vred- da si delnice
nih naložb pa lahnost borznega indeko pripelje do najopomorejo.
ksa začela padati.
slabšega scenarija,

ki ga poznamo pri investiranju.
Padec vrednosti na borzi lahko povzroči tako veliko znižanje vrednosti
sredstev vlagatelja, da je to zanj preprosto preveč, zato se odloči za odprodajo vseh naložb. V tem primeru
vlagatelj unovči naložbe ravno v nizki točki borznega trga, empirični podatki pa kažejo, da so bile dosežene
donosnosti nadpovprečno visoke po
visokih padcih tečajev delnic.
Nekateri vlagatelji menijo, da bodo z
s tempiranjem trgov (market timing)
prehiteli dogodke. Statistično gledano je to lahko izjemno neučinkovita
ali kar pogubna strategija. Z lovljenjem najprimernejšega trenutka lahko zgrešijo zelo donosne trgovalne
dneve. Strategija kupi in drži je običajno uspešnejša, namreč če bi v zadnjih 15 letih (3.766 trgovalnih dni)

Strokovno upravljanje
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zaradi tempiranja trga zamudili le
deset najboljših trgovalnih dni na
ameriški borzi, bi povprečno letno donosnost v celotnem obdobju
zmanjšali za kar 61,9 %! Če bi zamudili 20 najbolj donosnih dni, bi bili
že na ničli, če pa bi jih zamudili 40,
bi vrednost naložbe potisnili krepko v rdeče. Poudariti velja, da so ti
najboljši trgovalni dnevi praviloma v
času ali takoj po koncu medvedjega
trenda.

gospodarske negotovosti se pojavljajo številna vprašanja o najboljšem
načinu vlaganja. Eden najpogosteje
uporabljenih pristopov upravljavcev
premoženja, ki ga uporabljamo tudi
v družbi NLB Skladi, je od zgoraj
navzdol (top down approach). Ta
strategija se osredotoča predvsem na
gospodarske cikle in med različnimi možnostmi poudarja ali poveča
izpostavljenost do cikličnih ali necikličnih (defenzivnih) delnic.

Pristop od zgoraj navzdol
Torej, sestavili ste portfelj, ki vam kar
najbolj ustreza. Vendar v medijih pogosto berete, da se bliža recesija, in
tudi sami ste v dvomih. Zanima vas,
ali lahko sploh kaj naredite. V času

Ciklične in neciklične delnice
Najprej je treba opredeliti koncepta
cikličnosti in defenzivnosti. Ciklična
delnica je tista, ki je močno povezana z gospodarskim ciklom. Najboljši
primer so delnice avtomobilskega

sektorja. Posameznik ni pripravljen
kupiti novega avtomobila, če se njegov dohodek zmanjša ali ga je strah,
da se bo, kar zmanjša prihodke avtomobilskih proizvajalcev. Defenzivna
(ali neciklična) delnica pa je delnica podjetja, katerega rast dobička in
s tem cena delnice ima zelo nizko
korelacijo z gospodarsko aktivnostjo.
Delnice podjetij iz sektorjev zdravstvo, osnovne potrošne dobrine in
javna oskrba so znane kot defenzivne. Čeprav se posamezniku zmanjšajo
prihodki, ne bo pomembno zmanjšal
porabe mila ali zobne kreme, kaj
šele zdravil.
Graf na sliki 2 lepo prikazuje to
razliko. Opaziti je mogoče, da se

Slika 2: Enoletna sprememba dobička na delnico v ZDA
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let ne spremembe
dobička na delnico (Earnings per
share - EPS ) ameriških avtomobilskih proizvajalcev
močno razlikujejo,
dobičk i podjet ij,
ki se ukvarjajo s
proizvodnjo pijač
(na primer CocaCola), pa ost ajajo stabilni (s sivo
barvo smo označili
obdobja preteklih
recesij ameriškega
gospodarstva).

Delniški portfelj
zrelih panog je
v času večjih
nihanj nudil delno
zaščito, hkrati pa
v dobrih časih
pridobival zaradi
rasti delniških
trgov.

Podobno velja za
graf na sliki 3, ki
prikazuje, kako se
obnašajo ciklične in
defenzivne delnice. Opazimo lahko
večje nihanje delnic avtomobilskega
sektorja, zlasti v obdobju recesij.

Razumevanje teh konceptov je ključno za vlagatelja in njegov naložbeni
postopek. Glavna razlika med cikličnimi in defenzivnimi delnicami je torej njihova korelacija z gospodarskim
ciklom. Na podlagi tega bo uspešen
vlagatelj poskušal gospodarska pričakovanja vključiti v svoje naložbene
odločitve. Poskušal bo predvideti in
določiti prelomne točke v gospodarskem ciklu in na podlagi tega spreminjati izpostavljenost do cikličnih
ali defenzivnih panog.

Upravljavci aktivno
upravljanih portfeljev in vzajemnih
skladov počnemo
prav to. V družbi
NLB Skladi v sklopu panožne alokacijske analize analiziramo poslovni
cikel in nato se ob
upoštevanju še drugih dejavnikov, med
drugim vrednotenja,
odločamo, kolikšen
delež naložb bomo
usmerili v ciklične in defenziv ne
panoge.

Portfelj manj
cikličnih delnic
V okviru individualnega upravljanja premoženja smo
dodatno pripravili delniški portfelj,
sestavljen iz delnic, ki niso tako močno odvisne od gospodarskega cikla.
Primeren je za vlagatelje, ki želijo
nekoliko bolj konservativen delniški
portfelj, katerega glavni značilnosti sta
nadpovprečna dividendna donosnost
in nižja nihajnost naložb. Imenuje se
Delniški portfelj zrelih panog, vključuje podjetja iz defenzivnih sektorjev
javne oskrbe, osnovnih potrošnih dobrin in zdravstva ter sektorja komunikacijskih storitev, katerega del je prav
tako defenzivna panožna skupina telekomunikacije. V portfelj smo morda
v nasprotju z osnovno logiko dodali
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tudi podjetja iz sektorja finančnih storitev. Res je, da so bila ta podjetja na
udaru v zadnji finančni krizi, vendar
imamo zaradi precejšnjih sprememb v
ureditvi in poslovnih modelih podjetij
dolgoročen pogled, da bo ta sektor v
prihodnje deloval manj ciklično, saj
so banke danes vsaj delno podobne
javnim storitvenim podjetjem.
K aj pomeni ta nižja nihajnost v
praksi? Kot je razvidno na grafu
na sliki 4, primerjava z bolj klasičnim, vendar aktivno upravljanim
Globalnim portfeljem delnic pokaže,
da je Delniški portfelj zrelih panog
v dveh večjih nihajih nudil delno
zaščito, leta 2015 je tako njegova
vrednost padla za 3,6 odstotne točke
manj in leta 2018 za 7,1 odstotne
točke manj od Globalnega portfelja
delnic, hkrati pa v dobrih časih nudil izpostavljenost delniškim trgom.
Kaj storiti?
Z defenzivnimi delnicami je vsekakor
lažje prebroditi padce na borzah. Če
je portfelj v celoti sestavljen iz delnic podjetij iz defenzivnih panog,
kar je primerno za nekoliko bolj
konservativne vlagatelje, bo vrednost
portfelja manj nihala, čeprav na račun malce nižje donosnosti v daljšem
obdobju. Vsak vlagatelj ima možnost
predstavljeno strategijo vključiti v svoj
naložbeni proces, kar ni preprosto in
vzame nekaj časa. Vedno pa lahko
tovrstne odločitve prepustite upraviteljem premoženja, da to storijo za vas.

Panoga avtomobilov

Slika 3: Enoletna donosnost delnic v ZDA

Slika 4: Gibanje Delniškega portfelja zrelih panog in Globalnega portfelja delnic
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Naložbene priložnosti

Dividendna donosnost je tudi precej višja od trenutne zahtevane donosnosti 10-letne državne obveznice.
Zgodovinsko gledano je danes razlika
krepko večja kot v preteklosti in domače delnice so tudi po tem merilu
pomembno cenejše od domačih obveznic. Danes vlagatelj že samo z dividendno donosnostjo, brez upoštevanja višjih cen delnic, ustvari za 6 odstotkov
višjo donosnost. Vendar pri tem ne
sme pozabiti, da cene delnic na borzi
nihajo in da lahko upad v ceni zelo
hitro izniči dividendni donos.

Slovenske delnice
kot začimba v
portfelju

Ugodna vrednotenja
Višja dividendna donosnost izhaja
predvsem iz nižjih vrednotenj, saj so
danes slovenske delnice krepko cenejše od tujih. Po vseh treh priljubljenih kazalnikih vrednotenja podjetij
(EV/EBITDA, P/E in P/S) so slovenske delnice danes precej cenejše od
tujih (slika 3).

Slovenski kapitalski trg je kljub majhnosti zanimiv za vlagatelje, saj ponuja
specifične naložbene priložnosti. V posameznih obdobjih prinaša precej drugačne
donosnosti kot vodilni kapitalski trgi v Evropi in po svetu, zato vlagatelju omogoča
dodatno razpršitev naložb in zmanjšanje naložbenega tveganja, ne da bi se zato
zmanjšala pričakovana donosnost njegovih naložb.

K ljučno vprašanje, ki si ga mora
danes postaviti vlagatelj, je, zakaj je
tako? Po letu 2008 so namreč slovenske delnice stalno cenejše od tujih.
Eden izmed pomembnih razlogov je,
da je v Sloveniji korporativno upravljanje podjetij slabše. V večini podjetij
je država največji lastnik in podjetja so v primerjavi s tujimi premalo
fleksibilna in premalo ambiciozna.
Posledica je, da imajo slovenska podjetja precej nižje pričakovane stopnje
rasti prihodkov in dobička.

Slika 1: Primerjava gibanja tečajev slovenskih in globalnih delnic v zadnjih štirih letih
140

Zaradi pomanjkanja poguma za večje
naložbe in prevzeme imajo slovenska
podjetja tudi višje izplačilo dobičkov
in višjo dividendno donosnost. Ob
trenutni ravni naložb, zadolženosti
in pričakovani rasti podjetij pa je
posledično dolgoročna vzdržnost trenutnih dividend močno vprašljiva.
Slovenska podjetja so nižje vrednotena tudi zaradi majhnosti trga in

Slovenske delnice
Globalne delnice
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Slika 3: Kazalniki vrednotenja slovenskih delnic
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v primerjavi z globalnimi delnicami

Visoka dividendna donosnost
Dividendna donosnost slovenskih
delnic je bila v preteklih letih precej višja od dividendne donosnosti
globalnih delnic (slika 2). Slovenska
podjetja iz lokalnega indeksa SBITOP
danes prinašajo 6,3-odstotno bruto
dividendno donosnost, kar je krepko
nad 2,4-odstotno dividendno donosnostjo globalnega delniškega indeksa.
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Slika 2: Primerjava dividendnih donosnosti in zahtevanih donosnosti na državne obveznice
Dividendna donosnost razvitih držav

Dividendna donosnost SBITOP

10-letna zahtevana donosnost – Nemčija

10-letna zahtevana donosnost – Slovenija

Vir: Bloomberg

7

5

3

1

Besedilo: Domen Granda, NLB Skladi

V zadnjih štirih letih je bila donosnost slovenskih delnic, merjena z
indeksom SBITOP, nekoliko nižja
od rasti globalnih delnic, merjena
z globalnim delniškim indeksom
MSCI World AC (MXWD) (slika
1). Slovenski delniški indeks pa je v
omenjenem obdobju vseeno ustvaril
soliden, 27,5-odstotni donos. Če bi v
donosnosti upoštevali še dividende,
bi se izkazalo, da je bila donosnost
slovenskih delnic v tem obdobju celo
višja od donosnosti globalnih delnic.
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nižje likvidnosti, ki vodi v manjše
zanimanje velikih tujih vlagateljev.
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kar kaže na poslabšanje gospodarske klime, vendar bo po naši presoji
prihodnje makroekonomsko okolje v
Sloveniji in Evropi omogočalo podporo delniškim tečajem.

Edino zastonj kosilo je razpršenost
Nižje vrednotenje slovenskih podjetij
je večinoma že vključeno v tečaje,
zato menimo, da so
Javni dolg Slovenje
slovenske delnice
je s 83 odstotkov
primerne samo za
BDP v let u 2015
manjši del portfe2018 padel na
Gibanje tečajev bo leta
lja z upoštevanjem
70 odstotkov BDP.
osnovnega načela
Tudi v letu 2019
zelo povezano z
ra zprš enost i. P r i
Slovenija vodi javnovlaganju je namreč
presežek,
makroekonomsko finančni
edino zastonj koboljša javnofinančna
silo primerna razslika v kombinaciji z
sliko v Sloveniji in
pr š enost na ložb.
nižjim bruto domaOpozorilo o razprčim proizvodom in
Evropi.
šenosti je še toliko
trdnejšim bančnim
bolj smiselno, če ste
sistemom pa pomezaposleni v Sloveniji
ni, da je Slovenija
in vlagate v domače delnice, saj vla- na morebitno krizo v prihodnogate v podjetja iz države, v kateri sti bolje pripravljena. Tudi domača
tudi prejemate plačo in boste preje- podjetja so se v zadnji krizi naučila
mali pokojnino.
lekcije in opravila obsežen proces
zmanjšanja zadolženosti.
Prihodnje gibanje tečajev lokalnih
delnic bo zaradi odvisnosti večine Zanimiva dopolnitev portfelja
podjetij od domačega trga in trgo- V danem trenutku so za vlagatelja, ki
vinskih partneric zelo povezano z je pripravljen sprejeti visoko naložmakroekonomsko sliko v Sloveniji in beno tveganje, slovenske delnice lahEvropi. V zadnjih petih letih je bila ko zanimiva dopolnitev k portfelju.
gospodarska rast v Sloveniji višja od Ugodna vrednotenja, visoka dividenpovprečja evroobmočja, gospodarsko dna donosnost in nižja povezanost
stanje v Sloveniji pa je bilo ob zmanj- donosnosti s tečaji globalnih delnic
ševanju števila brezposelnih in rasti kažejo prednost domačih delnic.
K ljub temu naj zaradi osnovnega
potrošnje zelo dobro.
načela razpršenosti, odvisnosti od
Napovedi so spodbudne
makroekonomskega okolja, nižje priTudi napovedi za naprej so kljub čakovane rasti poslovanja in slabšega
ohlajanju globalne gospodarske rasti korporativnega upravljanja slovenske
spodbudne. Rast bo po zadnjih napo- delnice zajemajo manjši delež v vlavedih nižja kot v zadnjih petih letih, gateljevem finančnem premoženju.
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»Verjamem, da bom v
letu ali dveh s trgovanjem
z vrednostnimi papirji
zaslužil več, kot sem
z Bitstampom.«
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Svoboda izbirati
projekte, ki ženejo
svet naprej
Besedilo: Sabrina Slak Foto: Nejc Lasič

Damiana Merlaka, najbogatejšega slovenskega milenijca, morda res najbolj
poznamo po uspehu z menjalnico kriptovalut Bitstamp. Vendar je daleč od tega,
da bi ga lahko označili za naključnega kriptomilijonarja, ki je obogatel na račun
kriptomrzlice. Je predvsem preudaren vlagatelj, ki že od najstniških let služi tudi
s trgovanjem na borzah, in podjetnik, ki rad sodeluje v razvoju novih projektov,
takih, ki ženejo svet naprej. Veliko teh je v Sloveniji, saj pravi, da je tu še mogoče
najti priložnosti kot nikjer drug je na svetu. Čeprav ne živi v Sloveniji, je občasno
tu, enega teh obiskov smo izkoristili tudi za pogovor z njim.

Z delnicami ste začeli trgovati že v srednji šoli. To ni
ravno nekaj, kar bi pripisali najstnikom.
Morda res ne. Od sošolcev se nihče ni ukvarjal s tem,
mene so pa že v srednji šoli začele zanimati delnice.
Takrat predvsem na Ljubljanski borzi, ker je bila blizu,
dostopna in ker sem o dogajanjih na slovenskem trgu
lahko vsak dan prebral v medijih. Odprl sem online račun
pri borznoposredniški družbi in začel trgovati. Takrat
še z manjšimi zneski, saj spodnji limiti za trgovanje na
slovenski borzi niti niso bili visoki.
Od kod izvira zanimanje za delnice?
Verjetno sem osebno nagnjen k temu, ni bilo nekega
posebnega dogodka, ki bi me spodbudil k temu. Takrat,
v 90. letih, smo vsi imeli priložnost investirati s privatizacijskimi certifikati. Sam sem imel takrat delnice v Savi,
mama v Krki. Spremljal sem, kaj se dogaja z njimi in
nasploh na trgu, morda sem bil zato bolj na tekočem.
Kljub temu se po srednji šoli niste odločili za študij
na finančnem področju.
Ne, ker so me vseeno bolj zanimale druge smeri – računalništvo, tehnologija, tehnika.

Ste pa vse od srednje šole aktivni vlagatelj?
Ves čas. Ampak do kriptovalut, do Bitstampa, v vrednostnih papirjih nisem imel večjih zneskov.
Za trgovanje ste razvili tudi trgovalnega robota. Ali
mu prepuščate vse odločitve?
Robot je samo orodje, sam od sebe se ne odloča. On
samo naredi to, kar mu vnaprej naročim, da počne. Je
stalen, ga pa vsak teden prilagodim. Zato da meni ni
treba biti ves teden za računalnikom, mu nastavim, kako
bo trgoval v naslednjem tednu.
Ali so vam katere panoge ali trgi bližje?
Če govoriva o delnicah, večinoma investiram v podjetja,
ki so povezana s tehnologijo, predvsem informacijskokomunikacijsko tehnologijo, ki jo poznam.
Vas zanimata tudi energetika in učinkovita raba
energije? Glede na vaš lastniški vložek v podjetju
NGEN bi sklepali, da vas zanima tudi ta panoga.
Mislim, da je tehnologija tudi na tem področju ključna.
Tehnologija bo reševala energetske probleme človeštva,
ne bo jih rešilo varčevanje z energenti. Ljudi na svetu je
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čedalje več, potrebe po energiji so vse večje, viri pa omejeni. Edini način je, da se ustvarijo nove tehnologije, najdejo novi načini, kako premikati ljudi, ogrevati prostore.
Vsa tehnološka podjetja, kot na primer Tesla in Google,
po mojem mnenju prispevajo k reševanju problema.
Kaj vas je pritegnilo v svet kriptovalut, tehnologije
veriženja blokov?
En razlog je gotovo ta, da sem videl priložnost za zaslužek, torej vrednost bitcoina. Poleg tega tehnologija, to,
da je bil bitcoin (takrat še edina kriptovaluta) zasnovan
na decentraliziranem sistemu. Do takrat smo tak način
poznali samo v obliki deljenja vsebin po decentraliziranih
omrežjih (omrežjih enakovrednih vozlišč P2P). To mi je
bilo izjemno zanimivo, da se je tak sistem uporabil v
finančnem svetu. Da dejansko ne potrebuješ nikogar, ki
drži denar zate, denar se obnaša kot gotovina, ampak
je na svetovnem spletu, je prenosljiv in ga lahko po tem
sistemu pošlješ nekomu v Avstralijo, Ameriko, in to v
hipu, brez posrednikov. Če bi gledal samo z enega vidika, bi verjetno samo vlagal, ne bi razvijal poslov. Zaradi
tehnologije mi je bilo pa zanimivo delati tudi s tem.
Z Nejcem Kodričem sta odprla menjalnico
kriptovalut Bitstamp. Ali so vam pri zasnovi
pomagale izkušnje na borzah?
Točno tako. Vedel sem, kako delujejo tradicionalne borze. Svet to počne že 100 let, ljudje trgujejo z delnicami,
surovinami … Borza kriptovalut ni nič novega, le da se
namesto z delnicami trguje s kriptovalutami. Enak način
sem uporabil pri Bitstampu.
Bitstamp si je bolj kot druge kriptoborze prizadeval
delovanje spraviti tudi v zakonske okvirje.
Tisti čas, govorimo o letu 2015 in naprej, je bil Bitstamp
kar edini. Večinoma se je delalo po načelu delamo posel,
dokler se da, če bo nekdo rekel, da ne smemo več, bomo pač
zaprli. Še danes nekateri tako delujejo. Bitstamp pa je
aktivno delal na tem in leta 2016 dobil licenco luksemburškega finančnega regulatorja za opravljanje finančnih
storitev v EU. Edini na svetu je bil s tako licenco, kar ni
bilo lahko, saj je finančna industrija ena najbolj reguliranih. Takrat, ko so potekali pogovori, sem se začel počasi
umikati, ker to ni nekaj, kar me veseli. Rad razvijam
stvari. Ko postanejo tako velike, da začne birokracija
dušiti razvoj, ko se je treba več ukvarjati z licencami kot
z razvojem, to raje prepustim drugim.
Podjetniške priložnosti ste začeli iskati drugje.
Tako je, začel sem delati druge projekte z drugimi
ljudmi. Tako odmevni kot Bitstamp niso bili, tak uspeh
je težko ponoviti, so pa uspešni.
V katerih podjetjih trenutno sodelujete?
V kriptoindustriji imam še Tokens.net, borzo za trgovanje
kriptožetonov. Potem je še podjetje NGEN, ki razvija tehnologijo za uravnavanje in shranjevanje električne energije.
Zakaj ste se odločili za naložbo v NGEN?
Po eni strani je dobra naložba v smislu donosa, nekaj
je pa osebni interes. Kot sva že govorila — v tej tehnologiji vidim prihodnost in rad sodelujem pri projektih,
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ki ženejo svet naprej. NGEN je tehnološko podjetje in
tudi sam lahko prispevam k razvoju podjetja, ne le kot
vlagatelj, ampak tudi z idejami za razvoj, s svojim časom.
Katere so pa še druge vaše naložbe? Brali smo o
hotelih v Bohinju.
V hotelih v Bohinju sem videl nekaj, za kar ne vem, ali
bi lahko dobil še kje druge na svetu. Tu smo v središču
Evrope. V avstrijskih, švicarskih Alpah si ne predstavljam,
da bi lahko nekdo prišel do česa takega. Čeprav se pri
nas marsikomu zdi, da je to nesmiselno, predrago, da se
ne splača. Vendar ni, alpski turizem je luksuzni turizem.
Premožni ljudje ne hodijo več na morje, tudi na eksotičnih lokacijah ni več morje tisto, kar privlači. Narava je.
V katero smer se bodo razvijali hoteli?
Različno. Prvi objekt, Aparthotel Triglav, ki je že prenovljen in odprt, je najmanj luksuzen, ni pa nizkocenoven.
Prenovljeni so bili fasada, instalacije in interjer, hotel
Bohinj bo pa v celoti spremenjen, enako Zlatorog. Za
hotel Vogel še nimamo povsem izdelanega načrta niti
idej, kako bo videti, ker je veliko omejitev in je težko
doreči, dokler ne dobiš vseh dovoljenj.
Ali se vam zdi, da ima Slovenija priložnost v
luksuznem turizmu?
Na splošno ne vem, vem pa, da je Bohinj izjemno lep in
ima lokacija velik potencial. Predvsem zato, ker je narava tista, ki prodaja. Na Malti imajo na primer izjemno
radi Slovenijo. Za veliko sveta je to, kar imamo pri nas
— gozd, jezera, sneg, hribi —, nekaj, česar doma ne vidijo. Gostinska ponudba v Bohinju se tudi že izboljšuje,
mislim, da se bo z našimi objekti še bolj. Ker jo bomo
ponudili v okviru svojih hotelov in zato, ker bodo drugi
— tudi zaradi naših hotelov — še zvišali raven. Poleti sem
bil v Bohinju in vidim, da se dogaja, drugače je kot pred
petimi leti. Tam so mladi, ki potiskajo razvoj naprej.
Produktivne naložbe so torej večinoma v Sloveniji.
Tokens.net je sicer registriran v Veliki Britaniji, priložnosti je pa najlažje najti v Sloveniji. V tujini takih
projektov skoraj ni. Kapitala je ogromno in se hitro
pokupijo. V Sloveniji pa se še najdejo podjetja, ki morda
niso v najboljšem stanju ter jih lahko kupiš in obrneš
poslovanje v pozitivno smer. Take priložnosti, kot je na
primer Bohinj, so izjemne.
Kaj je bil poleg Bitstampa vaš največji zaslužek?
Samo trgovanje z vrednostnimi papirji. Verjamem, da
bom v letu ali dveh s tem zaslužil več, kot sem z
Bitstampom. Res so po zaslužku z Bitstampom to druge
številke — drugače je, če trguješ z nekaj tisoč ali milijon
evri —, pa vendarle.
Kaj vas osebno izpolnjuje? Ali je kaj takega, kar ni
posel?
V bistvu so projekti tisti, ki me izpolnjujejo. Pa ne zaradi
donosov, v užitek mi je delati pri projektih. Seveda pri
vsakem projektu gledam tudi na to, da je finančno vzdržen. Vendar bi bilo zame dosti lažje, če bi z denarjem, ki
sem ga vložil v Bohinj, trgoval. V Bohinju ne bom dosegel enakih donosov, motivi so drugačni. Ko najdeš nekaj

»Če gledam stanje trgov
nazaj in to, kako sem
začrtano pot dosegal do
25. leta, bi lahko rekel, da
bi samo zaradi varčevanja,
naložb danes lahko živel
od donosa. Mislim, da je
to dosegljivo vsakomur.«

takega, kot so bili hoteli v Bohinju, ki so propadali, in to
razviješ, vidiš napredek. Dobiš občutek, da je to rezultat
tvojega dela. Ker tega nihče drug po vsej verjetnosti ne
bi naredil. Morda nekoč in morda ločeno po objektih.
V Sloveniji tudi ni veliko takih, ki bi to lahko naredili.
So ljudje, ki bi se ukvarjali s tem, nimajo pa financ. Če
kupiš tak objekt, ni dovolj samo kupnina, v tak objekt je
treba vložiti še nekaj milijonov. Ni užitek, da imaš neki
tak objekt, užitek je, ko lahko rečeš, da je super, da z
veseljem tudi sam prideš tja in s ponosom koga pripelješ.
Kaj pa še počnete v prostem času? Ga zapolnite s
športom, kulturo?
Glasba je tista vrsta umetnosti, ki mi je blizu. Od nekdaj
igram instrumente in rad poslušam glasbo. Večinoma
rok, bolj energično glasbo, zlasti v avtu.
Ali hodite tudi na koncerte?
Zadnje čase manj, drugače pa veliko poti tako ali drugače prilagajam koncertom. Koncerti so zelo dober način
potovanja. Greš na neko destinacijo, obiščeš koncert in
še ostaneš tam kak teden.
Kaj še radi delate na potovanjih?
Veliko potujem poslovno in si na teh navadno vzamem

še kak prost dan. Vendar ne gledam turističnih znamenitosti, bolj mi je pomemben vsakdanji utrip, ki ga začutiš
tam. Da vidiš, kako ljudje živijo.
Ali je kaj takega, kar vam jih omogočil šele denar?
Realno ne. Vse, kar si zdaj privoščim, bi si lahko tudi
prej. Povsem na začetku verjetno ne, ker sem vse, kar
sem zaslužil, vlagal. Vendar če bi danes delal kot programer, bi si s plačo lahko privoščil vse, kar si zdaj, le
raven bi bila druga.
Mladi ste še. Kakšni so vaši načrti, želje za
prihodnost?
Trenutno nimam nekih začrtanih ciljev. Iz dane situacije poskušam potegniti najboljše. Ko bo prišla neka
priložnost, moram biti predvsem pripravljen pograbiti
jo. Sem si pa konec srednje šole, na začetku študija
zadal cilj, da do 30. leta zaslužim toliko, da mi ne bo
več treba delati. Ne zato, ker ne bi hotel delati, ampak
zaradi svobode, ki jo denar omogoča, da nisi odvisen
od zaposlitve. Mislim, da bi to dosegel tudi, če ne bi
bilo Bitstampa. Ne v takem obsegu, gotovo pa bi. Če
gledam stanje trgov nazaj in to, kako sem začrtano pot
dosegal do 25. leta, bi lahko rekel, da bi samo zaradi
varčevanja, naložb danes lahko živel od donosa. Mislim,
da je to dosegljivo vsakomur, predvsem, če začne zgodaj.
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Davčni vidiki
razpršitve naložb
Besedilo: Ajda Kunstelj, Tanja Magister, Mitja Černe, BDO Svetovanje d.o.o.

Odločanje o osebnih financah je kompleksno in zahteva tehten
premislek. Z izbiro ustreznih naložb svoje premoženje ohranjamo
in oplemenitimo, za to pa imamo na voljo raznovrstne naložbe
in instrumente. Pomembno je, da posameznik najprimernejše
finančne produkte izbere glede na svoje potrebe, želje in zanj
sprejemljivo stopnjo tveganja ter pri tem upošteva davčne
obravnave teh produktov. Predstavljamo davčne vidike nekaterih
najpogostejših finančnih naložb, predvsem glede najpogostejše
davčne dileme – ali investirati kot fizična ali kot pravna oseba.

Davčni pogled

Z davčnega vidika ni enako, ali dohodke ustvarite kot fizična oseba ali
kot pravna oseba. Obdavčitev fizičnih oseb ureja Zakon o dohodnini (ZDoh-2), ki opredeljuje različne
vrste dohodkov in jih tudi različno
obdavčuje, obdavčitev pravnih oseb
pa ureja Zakon od dohodkov pravnih
oseb (ZDDPO-2), ki različne vrste
dohodkov obdavčuje enako (z ozko
izjemo, ki pa ni ključna).
Oddajanje nepremičnin v najem
V tem članku se omejujemo le na
vidik klasičnega oddajanja nepremičnin (to je, kadar najemodajalec
najemniku v uporabo prepusti nepremičnino, najemnik pa mu je za
to dolžan plačati najemnino) in ga
ne gre zamenjevati z oddajanjem nepremičnin turistom (to se šteje za
dejavnost in se obdavči drugače).
Če nepremičnino oddajate kot
fizična oseba, je osnova za odmero
dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najemnina,
zmanjšana za normirane stroške v višini 15 % zneska najemnine. Namesto
normiranih stroškov lahko najemodajalec na letni ravni uveljavlja dejanske
stroške, ki ohranjajo ali povečujejo
vrednost premoženja, če jih je plačal
sam in zanje lahko predloži ustrezna
dokazila. Dohodnina za najemnino,
prejeto po 1. 1. 2020, se obračuna po
dokončni stopnji 27,50 %. Efektivna
obdavčitev najemnine v primeru upoštevanja normiranih stroškov torej
znaša 23,375 %.
Če nepremičnino oddajate kot pravna oseba, bo najemnina obdavčena
tako kot vsak drug prihodek pravne
osebe – dejanska davčna osnova je
odvisna od prihodkov in dejanskih
stroškov. V primeru oddajanja v najem so to prejete najemnine kot prihodek in amortizacija ter drugi stroški kot odhodek. Nominalna stopnja
davka je 19 %, kar se zdi precej manj
kot 27,50 %, vendar ne gre za enak
davčni status neto izplena. Treba je
upoštevati, da v tem primeru z neto
dohodkom (čisti dobičkom) po plačilu
davka razpolaga družba. Da bi z njim
razpolagal posameznik, je treba izvesti
še izplačilo dividend – te so obdavčene po stopnji 27,5 %. V tem primeru je efektivna obdavčitev prejete
najemnine z oddajo kot fizična oseba
nižja, kar pa ne pomeni nujno, da

je tak način oddajanja v najem tudi
resnično davčno najbolj optimalen.
Če namreč imetnik nepremičnine
prejetih učinkov iz naslova najemnin ne potrebuje za svojo zasebno
potrošnjo, ampak jih želi reinvestirati
v neke druge poslovne priložnosti, se
oddajanje prek pravne osebe lahko
pokaže kot boljša izbira. Seveda pri
tem ne gre zanemariti še stroškov
vzdrževanja take pravne osebe (računovodske, administrativne, pravne in
druge storitve) prav tako ne dejstva,
kje je dejansko vir za nakup nepremičnine, ki bi jo oddali – v družbi
ali pri posamezniku.
Odgovor na to, kaj je ugodnejše, je
torej zelo odvisen od okoliščin in
ga bo lahko dala le skrbno izvedena
davčna analiza, ki upošteva vse parametre primera.
Bančni depoziti in obveznice
Čeprav so te oblike naložb zaradi
nizkih obrestnih mer nekoliko manj
aktualne, jih ne gre zanemariti.
Obdavčljive obresti so med drugim
obresti od dolžniških vrednostnih papirjev (npr. obveznic) ter obresti od
denarnih depozitov pri bankah in
hranilnicah. Davčna osnova je običajno doseženi znesek bruto obresti.
To pravilo velja tako za fizične kot
pravne osebe.
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1. 1. 2020, so še vedno obdavčene cedularno, vendar po stopnji 27,50 %
in se ne vključujejo v informativni
izračun posameznika.
Neposredna primerjava le glede na
zakonsko ureditev obdavčitve obresti
pri fizičnih in pri pravnih osebah
še ne pokaže najboljše možnosti. Pri
pravnih osebah so prejete obresti v
celoti obdavčljiv prihodek in povečujejo davčno osnovo za obračun 19-odstotnega davka od dohodkov pravnih
oseb. Na drugi strani so obresti, ki
jih prejme posameznik, lahko celo
(do neke vrednosti) povsem neobdavčene, sicer pa znaša stopnja zanje
27,5 %. Ustrezen odgovor lahko ponudi šele primerjalna analiza.
Vrednostni papirji, vzajemni
skladi in izvedeni finančni
instrumenti
Glede obdavčitve je izjemno pomembno razlikovati med dividendo
in kapitalskim dobičkom, v praksi pa
se ti dve vrsti dohodka pogosto enačita ali napačno razumeta. Dividenda
je donos na vrednostni papir, kapitalski dobiček pa je učinek iz prodaje
vrednostnega papirja.
Obdavčitev dividend
Za posameznika, ki prejme dividende po 1. 1. 2020, velja, da so te obdavčene po stopnji 27,50 %, kar je
dokončni davek. Davčna osnova so
bruto dividende, brez kakršnih koli
znižanj (ali normiranih odhodkov).

Pri fizičnih osebah in le za obresti
od depozitov pri bankah in hranilnicah v EU pri obdavčitvi obresti
obstaja izjema, ki določa, da se obre- Obdavčitev prejemnika, ki je pravna
sti ne vštevajo v davčno osnovo do oseba, je pomembno drugačna. Če
kumulativnega letpravna oseba prejnega zneska 1.000
me dividende od izEUR. Ta izjema ne
plačevalca, ki je revelja za obresti na
zident Slovenije, EU
Pravi odgovor
denarne depozite,
ali celo tretje držaprejete od bank in
ve, pri čemer ta drna to, kaj je
žava ne sme biti na
hranilnic v tretjih
državah, prav tako
seznamu tako imeugodnejše, bo
ne za pravne osebe.
novanih »off-shore«
območij in ozemelj,
Obresti, ki jih prelahko dala le
jema pravna oseba,
lahko pravna oseba
so torej obdavčene
prejete dividende
skrbno izvedena
v celoti izključi iz
v celoti ne glede na
svojih obdavčljivih
njihov pojavni tip
davčna analiza.
prihodkov. Nanje
ali vrsto in državo
tako sploh ne plaizvora.
ča davka od dohodkov pravnih oseb
V obdavčitvi fizičnih oseb velja od (oziroma zaradi posebnega pravila
1. 1. 2020 sprememba (višja stopnja plača pavšalno nadomestilo davka,
obdavčitve). Obresti, prejete po ki znaša nekaj manj kot 1 % zneska
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prejetih dividend). Seveda tudi v tem
primeru neposredna primerjava še ni
mogoča. Upoštevati je treba, da bo v
tem primeru z neto
dohodkom razpolagala družba, in (še)
ne posameznik.

Ob tem zakon predpisuje oprostitev
dohodnine v naslednjih primerih:
življenjsko zavarovanje je sklenjeno
za primer smrti, dohodek pa se izplača zaradi smrti zavarovanca, ali

Pred odločitvijo o
tem, ali naložbo
izvesti kot fizična
ali pravna oseba,
je treba upoštevati
veliko dejavnikov.

Če želi z dohodkom
prosto razpolagati
posameznik, je treba izvesti izplačilo
dividend posamezniku – te so obdavčene z dohodnino
po stopnji 27,50 %.
Zato je treba pred
odločitvijo o tem,
kako naložbo izvesti,
upoštevati več dejavnikov: ti so zlasti lokacija primarnega
vira za izvedbo naložbe, ali se z donosi financira zasebna potrošnja ali
ne, splošno poznavanje pravil poslovanja pravnih oseb in ne nazadnje
računovodska pravila evidentiranja
finančnih naložb pri družbi (ta so
lahko malce neugodna, saj je treba v
nekaterih primerih prirast v vrednosti
vrednostnih papirjev evidentirati med
dobičke družbe ob sestavi bilanc, čeprav družba papirjev še ni odsvojila).
Obdavčitev kapitalskih dobičkov
Tudi v primeru obdavčitve kapitalskih dobičkov je razlika med fizično
in pravno osebo kar velika. Za posameznike velja, da se za namene obdavčitve dobiček ali izguba ugotavlja
ob odsvojitvi vrednostnih papirjev,
investicijskih skladov in izvedenih finančnih instrumentov (ti so obdavčeni ločeno in nekoliko drugače).
Odsvojitev dolžniških vrednostnih
papirjev (npr. kuponskih obveznic)
je oproščena dohodnine, enako odsvojitev delnic, pridobljenih v procesu
lastninskega preoblikovanja podjetij
in še nekaj drugih kategorij. V določenih primerih odsvojitve vrednostnih papirjev, ne pa tudi izvedenih

finančnih instrumentov, lahko posameznik priglasi odlog davčne obveznosti. Pri tem gre predvsem za
nekatere vrste preoblikovanj podjetja
(pripojitve, oddelitve in podobno) ter
darila zakoncem in otrokom.
Davčna osnova pri posamezniku je
dobiček, tj. pozitivna razlika med
vrednostjo ob odsvojitvi in vrednostjo
ob pridobitvi omenjenih oblik naložb,
zmanjšana za normirane stroške v
višini 1 % od obeh vrednosti. Davčna
osnova od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov se obdavčuje
ločeno od odsvojitev vrednostnih
papirjev in točk vzajemnih skladov.
Pri odsvojitvah po 1. 1. 2020 se bodo
normirani stroški upoštevali le še, če
bo iz naslova odsvojitve ustvarjen dobiček (in največ v višini tega dobička), ne pa tudi, če bo nastala izguba.
Spreminjajo se tudi davčne stopnje
(gl. v tabeli), ohranja pa se oprostitev
davka po 20 letih lastništva.
Za pravno osebo veljajo drugačna
pravila. Kadar pravna oseba odsvoji

Čas lastništva

Davčna stopnja do 1. 1. 2020

Davčna stopnja po 1. 1. 2020

Do 12 mesecev*

40 %

40 %

Do 5 let

25 %

27,5 %

Od 5 do 10 let

15 %

20 %

Od 10 do 15 let

10 %

15 %

Od 15 do 20 let

5%

10 %
* Velja samo za izvedene finančne instrumente.

če so hkrati izpolnjeni naslednji
pogoji:
- p
 ravica do izplačila nastopi deset let od sklenitve pogodbe o
življenjskem zavarovanju ali pozneje in
- sklenitelj zavarovanja in upravičenec do izplačila sta ista oseba in
- ne gre za izplačilo odkupne vrednosti police življenjskega zavarovanja pred potekom desetih let
od sklenitve zavarovanja.

vrednostni papir, se ustvarjeni dobiček
šteje med vse druge dohodke, ki jih
pravna oseba ustvari v poslovnem letu.
Posebnosti za te ni, razen če je pravna oseba prodala delnice ali delež,
s katerimi (katerim) je dosegala vsaj
osemodstotno udeležbo in jih imela
v lasti vsaj šest mesecev, v tem času
pa je za polni delovni čas zaposlovala
vsaj eno osebo. V tem primeru lahko polovico ustvarjenega dobička iz
prodaje te naložbe izvzame iz obdavčitve (19-odstotni davek od dohodkov
pravnih oseb plača le na polovico
doseženega dobička). Če družba to
ugodnost uporabi, je njen družbenik
ne sme likvidirati prej kot v desetih
letih po njeni ustanovitvi. Naj dodamo
še, da v primeru izgub velja smiselno
enako – v davčnem obračunu se (žal)
upošteva le polovica ustvarjene izgube.
Posebno pravilo, ki smo ga predstavili, ponuja neko možnost davčne optimizacije, vendar zaradi strogih pogojev velja le za ozek nabor naložb.
Vsekakor bo pred izvedbo naložb
tudi v tem primeru potrebna natančna analiza davčnih učinkov, vlagatelj
pa se bo le tako lahko pravilno odločil za način vstopa naložbo.
Življenjsko zavarovanje
Dohodek iz življenjskega zavarovanja
se načeloma obdavči kot obresti –
obdavči se razlika med izplačilom
in vplačilom zavarovanja. Davčna
stopnja je enaka kot za obresti od
denarnih depozitov.

To obliko naložbe so pred leti precej
pogosto izvajale pravne osebe, v današnjem času pa pravih davčnih prednosti v takem načinu vstopa ni več.
Prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje (PDPZ)
V izbrano shemo PDPZ vplačujemo
individualno ali to za nas počne delodajalec. Vplačana sredstva je mogoče prenašati med zavarovalnicami
ali shemami v okviru zavarovalnice,
ob izplačilu pa se lahko odločimo
za mesečno rento ali za enkratno
izplačilo.
Pri izplačilu v obliki mesečne rente se obdavči samo 50 % dohodka,
pri enkratnem izplačilu odkupne
vrednosti pa se v davčno osnovo
všteva celotni znesek izplačila, kar
pomeni precej večjo davčno obremenitev. Obe vrsti izplačila sta na letni
ravni obdavčeni skupaj s preostalim
dohodkom zavezanca (npr. državno
pokojnino) po dohodninski lestvici
(16–50 %, odvisno od kumulativne višine dohodka vsakega posameznika).
Čeprav je obdavčitev naložb pomemben dejavnik pri odločanju
posameznikov, ta nikakor ne sme biti
odločilni, saj so pri teh odločitvah
pomembni predvsem vidiki donosov
in tveganj. Treba je še poudariti,
da je davčno področje obsežno in
kompleksno, v prispevku pa so navedeni le splošni podatki, ki so le
informativni. V konkretnem davčnem
primeru priporočamo, da se posvetujete s svojim davčnim strokovnjakom.
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Obdavčitev najemnin
Fizična oseba

Pravna oseba

Davčna osnova:

Davčna osnova:

najemnine, zmanjšane za dejanske ali
normirane stroške (15 %)

najemnine štejejo v prihodke, amortizacija
in drugi stroški nepremičnine v odhodke

Davčna stopnja
(na dohodke iz oddajanja
premoženja v najem):

Davčna stopnja
(na dohodke pravnih oseb):
19 %

27,5 %
(efektivna stopnja po odbitku normiranih
stroškov je 23,37 %)

Če želi z najemninami pravne osebe razpolagati posameznik in si jih izplača kot
dobiček družbe, je treba upoštevati še
davek na izplačilo dividende 27,5 %.

Obdavčitev depozitov, obveznic
Fizične osebe

Pravne osebe

Davčna osnova:

Davčna osnova:

bruto obresti (obresti na depozite pri
bankah/hranilnicah v EU do višine 1.000 €
niso obdavčene).

bruto obresti so prihodek družbe
(v celoti - za pravne osebe ni davčne
izjeme)

Davčna stopnja
(na dohodke iz obresti):

Davčna stopnja
(na dohodke pravnih oseb):

27,5 %

19 %

Obdavčitev vrednostnih papirjev
Obdavčitev dividend
Fizične osebe

Pravne osebe

Davčna osnova:

Davčna osnova:

bruto dividende

dividende se v večini primerov v celoti
izključijo iz obdavčljivih prihodkov.

Davčna stopnja
(na dohodke iz dividend):

Pravna oseba za dividende plača le
pavšalno nadomestilo davka, ki znaša
nekaj manj kot 1 % prejetih dividend.

27,5 %

Če želi z dividendami, ki so v pravni
osebi, razpolagati posameznik in si jih
izplača, je treba upoštevati še davek
na izplačilo dividende 27,5 %.

Obdavčitev kapitalskih dobičkov
Fizične osebe

Pravne osebe

Davčna osnova:

Davčna osnova:

kapitalski dobiček, zmanjšan za normirane
stroške v višini 1% .

kapitalski dobiček se šteje v prihodke
družbe z možnostjo uporabe posebnega
pravila (po tem pravilu se obdavči le 50
% dobička, vendar zaradi strogih pogojev
velja le za ozek nabor naložb).

Davčna stopnja
(na kapitalske dobičke):

Davčna stopnja
(na dohodek davčnih oseb):

različna glede na čas lastništva in vrsto
vrednostnega papirja

19 %
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Pod drobnogledom

Ženske prepočasi
stopajo proti vrhu
Besedilo: Tanja Bricelj

Newyorška borza je lani prvič v 226-letni zgodovini svojega delovanja dobila
predsednico. Evropsko komisijo prvič vodi ženska. Na Finskem trenutno
vlada pet strank, ki jih vse vodijo ženske, pri čemer so štiri od njih mlajše od
35 let. V Sloveniji sta ženski med drugim tudi na čelu vojske in policije, ki
tradicionalno veljata za področja v moški domeni. So to dokazi, da ženske
drzneje prevzemajo vodilne vloge v družbi?

Pod drobnogledom

Številne raziskave
dokazujejo, da spolna
uravnoteženost na
vodstvenih položajih v
gospodarstvu prinaša
pozitivne učinke
tako za podjetja kot
celotno družbo.
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Naložbena vrzel
Prizadevanja za večjo enakost med spoloma v družbi zanimanje javnosti
usmerjajo tudi v pomen finančne enakopravnosti. Čeprav so ženske danes
enakomerno zastopane v delovni sili, njihov finančni položaj ni enak
moškim. Razloge za to gre iskati na več ravneh. Plačna vrzel, to, da
ženske zasedajo slabše plačana delovna mesta (delno zaradi počasnejšega
vzpenjanja po karierni lestvi) in da se manj odločajo za podjetniško pot,
so le nekateri od njih. K temu prispeva tudi naložbena vrzel. Ženske
ne vlagajo toliko kot moški, vlagati začnejo pozneje kot moški, zaradi
česar njihovo premoženje ne raste enako hitro kot premoženje moških,
posledično jih tudi upokojitev ujame manj pripravljene (in to čeprav
živijo dlje).
Stereotipi nas prepričujejo, da so si za to vrzel ženske krive same. Iz
okolice namreč dobivajo sporočila, da pri vlaganju niso tako dobre kot
moški. To preprosto ne drži, kar dokazujejo tudi podatki. »Britanska
poslovna šola Warwick Business School je preverila okoli 2.500 trgovalnih
računov na spletni platformi za trgovanje banke Barclays v triletnem
obdobju in ugotovila, da so bili donosi vlagateljic za 1,2 odstotne točke
višji kot donosi vlagateljev. Še večji vzorec, kar osem milijonov trgovalnih
računov, je zajela raziskava Fidelity Investments iz ZDA, v kateri so bili
rezultati žensk boljši za 0,4 odstotne točke,« je pritrdila Tina Lampič
iz družbe NLB Skladi.
Med spoloma so resnično razlike v načinu investiranja, vendar so te bolj
v prid kot škodo žensk. Kot je pojasnila Lampičeva, so v ozadju razlike
v odnosu do tveganja. Raziskovalci ugotavljajo, da so moški bolj naklonjeni tveganjem. Pri investiranju se odločajo hitro, nanje močno vplivajo
novice na finančnih trgih, hitro kupujejo in hitro prodajajo, kar pa
dolgoročno lahko vodi do izgub, ki jih, mimogrede, tudi težko priznajo.
Po drugi strani se ženske za naložbe odločajo bolj premišljeno, naj gre
za osebne finance ali sredstva podjetja. Pri naložbah so preudarnejše,
zelo pomembni so jim stroški, preverijo tudi pretekle donose in temeljito premislijo, kdaj vstopiti na trg. Trgujejo manj pogosto kot moški in
svojega naložbenega sloga ne spreminjajo.
Ko se odločijo za naložbe, so torej ženske povsem uspešne in ni razlogov
za obotavljanje. Tudi pri tem lahko največ naredijo vzornice, ki ženskam
pomagajo preseči stereotipe in jih spodbudijo, da svoje premoženje plemenitijo tudi na ta način.

Ob podrobnejšem pogledu tega ne
moremo potrditi. Kljub dobremu izhodiščnemu položaju se ženske na
poti po karierni lestvi nekje izgubijo. V Sloveniji je na primer razmerje
med diplomantkami in diplomanti še
v korist deklet (68 : 42), do najvišjih
vodstvenih položajev pa se jih prebije
malo – oktobra 2018 je uprave največjih podjetij, ki kotirajo na borzi,
vodilo 20 odstotkov žensk. Podobno
je tudi drugje po svetu. Po podatkih
Evropskega inštituta za enakost spolov
EIGE iz raziskave o enakopravnosti
moških in žensk v EU iz leta 2019 je
v upravah velikih evropskih podjetij,
ki kotirajo na borzi, 26,7 odstotka

žensk, na najvišjih položajih predsednic uprav ali izvršnih direktoric ali
pa jih je 6,7 oziroma 6,5 odstotka.
Tudi med 500 najbolj dobičkonosnimi
podjetji na svetu s seznama Fortune
500 je le 33 (6,6 odstotka) takih, ki
jih vodijo ženske, pri čemer je ta rezultat rekorden. Leto prej jih je bilo
komaj 4,8 odstotka.
Zakaj je sploh dobro, da bi bile
ženske bolj zastopane v vrhu? V
gospodarstvu je potreba po večji
zastopanosti žensk v vodstvu podjetij
nesporna. Podjetja z največjim deležem žensk na vodilnih položajih s
seznama Fortune 500 dosegajo 35

odstotkov višjo donosnost na kapital,
uspešnejša pa so tudi podjetja, ki so
jih ustanovile ženske. Korist spolno
uravnoteženega vodstva imajo torej
tako posamezna podjetja, dobiva pa
tudi celotna družba. Boljši rezultati podjetij posledično višajo BDP
in prispevajo h gospodarski rasti.
Neodvisnost žensk in bolj uravnotežena distribucija družbene, politične
in ekonomske moči med spoloma
prispevata tudi k bolj trajnostnemu
razvoju družbe. To znižuje raven tveganja za revščino, izboljšuje se zdravje populacije, viša se izobrazbena raven in s tem se posledično izboljšuje
blaginja vseh — moških in žensk.

Pod drobnogledom
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Zlasti te lastnosti se zdi, da so bližje
ženskam,« je še menila.
Webrova opozarja na še en pomemben vidik večje spolne uravnoteženosti, in sicer na boljšo distribucijo
talentov: »Če velja, da je razmerje
med moškimi in ženskami v družbi
približno pol : pol, in če upoštevamo,
da so talenti in potenciali enakomerno porazdeljeni med celotno populacijo, potem se, če se za vodstvena
mesta praviloma izbira samo en spol,
že vnaprej odrečemo polovici največjih človeških talentov.«

Če velja, da je razmerje med moškimi
in ženskami v družbi približno pol : pol,
in če upoštevamo, da so talenti in
potenciali enakomerno porazdeljeni
med celotno populacijo, potem se, če
se za vodstvena mesta praviloma izbira
samo en spol, že vnaprej odrečemo
polovici največjih človeških talentov.

Razmerja med spoloma v družbi
in v poslovnem svetu v Sloveniji
50%

Ne moremo čakati 100 let
»Številne raziskave dokazujejo, da
spolna uravnoteženost na vodstvenih
položajih v gospodarstvu prinaša pozitivne učinke tako za podjetja kot
celotno družbo. Raznolikost, katere
del je tudi spolna uravnoteženost, je
ena glavnih prioritet podjetij za doseganje boljšega poslovanja, saj mešani timi in spolno mešano vodstvo
prinašajo boljše rezultate, kakršne
v vse kompleksnejšem okolju nujno
potrebujemo. Preprosto ne moremo
čakati še sto let, da bi to dosegli,«
opozarja Saša Mrak Hendrickson, izvršna direktorica Združenja Manager,
ki zaradi odhoda v tujino sicer zapušča položaj. Pri tem misli na raziskavo Svetovnega gospodarskega foruma
(WEF, december 2018), po kateri naj
bi države ob trenutnem tempu za
popolno enakopravnost med spoloma
v povprečju potrebovale 108 let.
Da bi hitreje dosegli večjo uravnoteženost žensk v vodstvu gospodarskih
družb, je Evropska komisija že leta
2012 z direktivo postavila cilj, da
se do leta 2020 doseže 40-odstotna
zastopanost žensk na neizvršnih vodstvenih mestih. Vendar to ni dovolj.
»Izkušnje iz preteklosti kažejo, da
le priporočila ne prinesejo rezultatov. Še več, v Združenju Manager

menimo, da gre pri tem le za pranje slabe vesti, zato se zavzemamo
za zakonsko ureditev tega področja.
Ljudje pač težko sprejemamo spremembe in mentaliteta se menja počasi. Stereotipi o ženskih in moških
vlogah so še vedno močni, zato smo
predlagali dopolnitve k Zakonu o gospodarskih družbah, ki se nanašajo
na uravnoteženo zastopanost obeh
spolov v upravah in nadzornih svetih
podjetij z državnim (so)lastništvom,«
je povedala Mrakova. Ob tem je poudarila, da omenjeni zakon ne posega
v zasebni sektor in da se nanaša
na razmeroma malo gospodarskih
družb, ki pa bi vseeno prinesle pomembno sporočilo celotni družbi.
Kot eno zgodovinskih sprememb je
omenila še, da je Združenje Manager
prizadevanje za spolno uravnoteženost zapisalo kot sklep in eno izmed
svojih prednostnih nalog, kar pomeni, da so to področje kot pomembno
prepoznali tudi moški v združenju.
Predsodki še vedno krojijo usodo
K ot š e ugot avlja Sa š a M ra k
Hendrickson, spolni stereotipi in
spolna pristranskost še zmeraj pomembno kujejo usodo žensk (in
moških) v Sloveniji. Pri tem ne gre
toliko za to, da moški ženskam ne
dovolijo zasedati vodstvenih položajev

Kako naprej
Kot naslednji izziv se postavlja vprašanje, kako ženske spodbuditi, da bi
pogumneje stopale po karierni lestvi.
Pri tem se pogosto srečujejo z zunanjimi, a tudi z notranjimi ovirami.
Raziskave kažejo, da pri odločanju
za najvišje položaje potrebujejo več
časa, da bolj pretehtajo svojo odločitev in proučijo posledice, za položaj pa se odločijo šele, ko najdejo
tudi rešitve za spremenjene razmere.
Poleg tega jim ni blizu izpostavljenost, ki jo neizogibno prinašajo najvišja mesta.

ali da jim ne bi priznavali enakih
sposobnosti. Mrakova opozarja, da
ženske odrastejo s prepričanji, zaradi
katerih se redkeje opogumijo za življenje s kariero na vodstvenih položajih. Da imamo pri preskoku v novo
družbeno realnost še vedno opraviti
s številnimi predsodki, dokazuje tudi
raziskava Evropske komisije, po kateri
kar 55 odstotkov ljudi v Sloveniji še
vedno meni, da je najpomembnejša
vloga ženske skrb za dom in družino.
Novi način vodenja bližje ženskam
Vendar je v poslovnem svetu čedalje več prinašalk novih trendov in s
tem vzornic, ki razbijajo stereotipe in
druge ženske spodbujajo, da se pogumneje odločajo za najvišja mesta.
Ena izmed njih je tudi Biljana Weber,
višja direktorica za poslovne aplikacije
za zahodno Evropo pri Microsoftu, ki
opozarja, da se z globalnega vidika
delovno okolje spreminja.
Po mnenju Webrove so pomembne
lastnosti za uspešnega vodjo, ne glede na spol, danes drugačne, kot so
bile v preteklosti. »Vodja mora biti
profesionalen, hitro se učeč, sposoben kontinuirano dosegati rezultate
in presegati pričakovanja, obenem
pa tudi spoštljiv, zelo transparenten,
odprt, sodelovalen in povezovalen.

50%

Razmerje žensk in moških v družbi

58%

42%

Razmerje med diplomantkami in diplomanti

28%

72%

Razmerje med članicami in člani uprav

20%

80%

CEO ali vodstvo uprave
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Eden ključnih dejavnikov, ki spodbujajo večje vključevanje menedžerk na
najvišja mesta, je med drugim tudi
zagotavljanje mentorjev in mentoric,
ki razumejo ženske ter jim pomagajo
pri opolnomočenju in razvoju večjega samozavedanja. Poleg tega ne gre
prezreti vloge vzornic, ki z lastnim
zgledom dokazujejo, da najvišji položaji niso rezervirani samo za en spol.
Dejstvo, da so prvič v zgodovini tudi
na najvidnejših vodstvenih mestih,
dajejo družbi jasen signal. Lahko bi
rekli, da se snežna kepa počasi, a
nezadržno vali naprej.

Razporeditev
bogastva med
spoloma
244 žensk
je na lanski Forbesovi lestvici
2153 posameznikov, katerih
premoženje presega milijardo
dolarjev
91 žensk v letu 2010

5 žensk
samostojno
23 skupaj s
partnerjem ali
družino
je na lestvici 100 najbogatejših
Slovencev in Slovenk revije
Manager

Slovenija je 4. najboljša država na svetu (!)
za zaposlene ženske (raziskava PwC).

Vir: Združenje Manager; podatki Evropske komisije za podjetja, ki kotirajo na borzi, okt. 2018
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Raziskovanje sveta je
doživljanje novega
Besedilo: Klemen Šefer

Najbolj presenetljiva, pristna in zapomljiva so tista potovanja, na katerih tujo državo
doživljamo kot lokalni prebivalci. Ko se poglobimo v njihov način življenja, skozi
umetnost odkrivamo njihova čutenja, se na športnih dogodkih pridružimo njihovi
strasti in uživamo v kulinariki, ki izhaja iz njihove kulture. Za komercialno najbolj
izpostavljenimi hoteli, s turisti prenatrpanimi lokali in z bliskavicami fotoaparatov
zasičenimi znamenitostmi se skriva tisti pravi svet. Tisti, ki ni rezerviran le za
lokalne prebivalce, ampak je z NLB Lifestyle, ki vključujejo storitve concierge,
dostopen tudi vam.

Jules Verne res prepriča z razgledom
na Elizejske poljane, a uživali boste
tudi v lokalnem bistroju, v katerem
se boste zlili s Parižani in ste ga odkrili po priporočilu conciergea.

Potovanje, na katerem se
uresničijo sanje
Potovanj si ne boste zapomnili po fotografijah, narejenih ob stotinah preostalih turistov, ki poskušajo v objektiv kar najbolje ujeti isti, značilno
turistični motiv. Naj bo prenatrpani
Louvre še tako izjemen, vas lahko
morda še bolj navduši alternativni,
z ulično umetnostjo obogateni Rue
Denoyez, kjer vas spremlja poznavalec, ki govori vaš jezik. Restavracija

Le kdo lahko bolje od nekoga, ki pozna lokalni utrip in hkrati vaše želje,
svetuje, kateri dogodki se vam bodo
vtisnili v spomin? Morda po naključju
v kraju, ki ga nameravate obiskati,
gostuje vaš priljubljeni glasbenik ali
prav tedaj razstavo odpira umetnik,
ki je vzbudil vašo pozornost že na
spletu. Morda v bližnji prestolnici na
spored prihaja dolgo pričakovana gledališka premiera ali pa se bo z lokalnim moštvom pomeril vaš priljubljeni
športni klub. Tak dogodek prav lahko
postane osrednji cilj, okoli katerega
vam vaš concierge organizira celotno
potovanje — poleg vstopnic na sedežih, ki zagotavljajo najboljši pogled,
poskrbi tudi za hotel, prevoze, morda
celo srečanje z zvezdniki.
Možnosti so neomejene, če sanje po
potovanju zaupate nekomu z znanjem,
izkušnjami in pripravljenostjo, da jih
pomaga uresničiti, ne glede na to,
kako nemogoče se morda zdijo. Ne
gre preprosto ni odgovor, ko gre za
vaša raziskovanja in odkrivanje sveta.

Ko se »lokalci«
naredijo
Francoza ...
Prva želja stranke je bila rezervacija
mize v Tigrru, prestižni restavraciji
v smučarskem središču Courchevel v
francoskih Alpah. Ura je bila 13.25,
družba, za katero je gospod želel
rezervacijo še isti večer, pa je štela
sedem odraslih in šest otrok. Zaradi
jezikovnih ovir se v restavraciji ni in
ni mogel dogovoriti. Concierge je v
pol ure uredi rezervacijo – za vseh
13 gostov.

Šport popestri
vsako pot ...

Stranka si je med potovanjem po
Španiji zaželela, da bi si ogledala košarkarsko tekmo, sama pa si na spletu ni uredila rezervacije. Concierge
je stopil v stik s podjetjem, ki prodaja
vstopnice, in zaradi poznanstev dobil
hiter odziv. Stranka je vstopnici prevzela in plačala naslednji večer pred
košarkarskim spektaklom.

Doživetja,
dragocenejša
od tartufov ...
Ruska stranka se je odločila preživeti
dan nekoliko drugače – z nabiranjem
gob v gozdovih v okolici Moskve.
Concierge mu je za to organiziral let
s helikopterjem iz Moskve do gozda in
predlagal seznam najboljših lokacij
za gobarjenje z možnostjo organiziranega vodenja z mikologom, strokovnjakom za gobe. Večerja, obogatena
z doživetjem.

Jezikovne ovire, zlasti v kombinaciji s kulturnimi razlikami lahko
potovanje po nepotrebnem zapletejo. Čeprav se je z lokalnim
prebivalstvom lepo sproščeno zaklepetati, je bolje nekatere dogovore, zlasti kadar gre za zahtevnejše rezervacije ali organizacijo
doživetij, ki turistom navadno
niso dostopna, prepustiti nekomu, ki ima izkušnje in to uredi
namesto vas za vas.
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10 najbolj pričakovanih
dogodkov v 2020
Who’s Afraid of Virginia Woolf?
Premiera nove brodvejske
produkcije,
New York, ZDA | 9. 4. 2020
Vinska pot Grand Tour
revije Wine Spectator,
Chicago, Las Vegas in Washington,
D.C., ZDA | 22. 4.–1. 5.
Razstava Henri Matisse
ob 150. obletnici rojstva,
Centre Pompidou, Pariz, Francija |
13. 5.–31. 8.
Teniški turnir Roland Garros,
Francija | 18. 5.–7. 6.

Malokaj tako povezuje in razvnema strasti kot šport. Skoraj je
neločljivo povezan z lokalno pripadnostjo, ponosom in zanosom,
ki skupino neznancev poveže v
navijanju za eno ekipo. Obisk
tekme v športu, ki je priljubljen
v lokalnem okolju, zato potovanje še dodatno obogati. Glede
na to, da so zanimivejše tekme
praviloma hitro razprodane in
dobri sedeži težko dostopni, je
dobro vedeti, da vam v lovu na
proste vstopnice lahko pomaga
concierge. Konec koncev je pomembno, da ohranite energijo
za navijanje.

Tudi najbolj nenavadne želje
se lahko spremenijo v izjemno
prijetna doživetja. Ni nujno,
da je ideja vaša, dovolj je, da
radi prisluhnete predlogom in
se odločite za priložnosti, ki jih
okolje omogoča, ter si drznite
preizkusiti dejavnosti, ki vam
morda niso blizu. Da lahko v
tem zares uživate, predlagamo,
da se prepustite vodenju strokovnjakov, ki bodo znali vašemu
odkrivanju sveta vdihniti povsem
novo raven.

Opera in balet na White
Nights Festivalu,
St Peterburg, Rusija |
22. 5.–21. 7.
Finale UEFA Lige prvakov,
Istanbul | 30. 5.
Finale lige NBA,
ZDA | 1. tekma 4. 6.
 limpijske igre Tokio,
O
Japonska | 24. 7.–9. 8.
Razstava Marina Abramović
ob 50-letnici ustvarjanja,
The Royal Academy, London, VB |
26. 9.–8. 12. 2020
Kulinarična konferenca
San Sebastián Gastronomika,
Španija | 6.–9. 10.

Raziskujte svet z
NLB Lifestyle
Strankam NLB Privatnega bančništva
z NLB Zlato Mastercard kartico
so osebni pomočniki Mastercard
Concierge na voljo 24 ur na dan,
vse dni v letu. Pomagajo vam pri
načrtovanju in organizaciji potovanj
ter drugih storitvah.
Za uživanje v storitvah concierge
stopite v stik z osebnimi pomočniki
Mastercard Concierge in se registrirajte:
NLB@concierge-mc.com
+386 (0)1 600 86 17
Storitve Mastercard Concierge so del
NLB Lifestyle, ki poleg teh vključuje
tudi vstop v luksuzne letališke salone
LoungeKey.

Pod drobnogledom
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Umetna inteligenca
v službi udobja
Besedilo: Dare Hriberšek

Priznajmo si, živeti v pametnem domu zveni privlačno. Vrata elegantno odkleneš
s telefonom, ob vstopu se luči samodejno prižgejo. Robotski sesalnik se umakne
v svoj kot, da ne moti stanovalcev, ti pa digitalnemu asistentu naročiš, naj naredi
podaljšan espresso in predvaja zadnje novice. Bivalni luksuz, ki so ga včasih
omogočali hišni pomočniki, je tehnologija pripeljala v naš dom, rezerviran
pa ni le za tehnološke navdušence.

Tipala gibanja, vročine
in izliva vode

Pametne
ključavnice

Nadzor temperature,
vlažnosti in prezračevanja

Prvi začetki
Med prve začetke samodejnosti v domačem okolju bi lahko šteli
že naprave, ki so se pojavile sredi prejšnjega stoletja. To so bili
štedilniki, ki z bimetalnim trakom preverjajo, ali je gorilnik prižgan,
in po potrebi prekinejo dovod plina, ter seveda pralni stroji, ki
so z napol mehanskim programatorjem izpeljali pralni cikel. Leta
1975 smo dobili že prvi omrežni protokol, x10, ki je z električnimi
signali prek centralne konzole lahko nadzoroval večje število naprav
v gospodinjstvu. Ko so na trg prišli dostopni procesorji, je nastala
povsem nova veja tehnologije za naš dom.

Glasovni
nadzor

Pametna
osvetlitev

Video
nadzor

Domači
zabaviščni center

Gospodinjski
aparati

Domači
roboti

Simfonija naprav
Ko govorimo o napravah, ki sestavljajo pametni dom, nimamo v mislih le
televizorjev in računalnikov, ampak
tudi tiste manj tehnološke, kot so
luči, alarmi, ključavnice, detektorji
dima, vtičnice, sistemi za ogrevanje
in hlajenje, zalivalniki trave – pravzaprav vse, kar v bivališču opravlja
Udobje, priročnost in varnost so neko funkcijo. Osnovna ideja pametglavni dejavniki, s katerimi je teh- nega doma je ekosistem med sabo
nologija pametnega doma prepri- povezanih hišnih naprav, ki jih nadča la uporabnike.
ziramo in upravljaTemelje za razvoj
mo prek centralne
je postavil tehničnad zorne plošče.
Tudi na daljavo, z
ni napredek, ki je
Pametni dom je
potrebna tipala in
računalnikom, modruge elektronske
bilnimi napravami
ekosistem med
in pametnimi doelemente pocenil in
priročno pomanjdatki, kot so ure in
sabo povezanih
šal. Da je vse skuzapestnice.
paj postalo zares
naprav, ki jih
uporabno, smo moSistem povezanih
napr av pog a nja
rali počakati še na
upravljamo na
lastna inteligenca.
hitre omrežne poPametni dom tako
vezave in domotika
enem mestu.
na različne načije danes v polnem
razmahu. To ime,
ne – na primer s
besedna zveza robotike in domusa, senzorji gibanja ali na podlagi (ne)
latinskega poimenovanja za dom, se navzočnosti mobilnih naprav uporabje namreč prijelo nove panoge pri nikov – sam zazna, kdaj je bivališče
snovanju notranje opreme stanovanj. zapustil še zadnji član gospodinjstva.

Pod drobnogledom
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Temu prilagodi temperaturo prostorov, pogasi luči, ki so po nerodnosti
morda ostale prižgane, preveri ključavnice in alarme,
da prepreči vstop
nepovabljenim.

bivalno okolje lahko ukrojimo po
svojih željah. Od odtenka osvetlitve
posameznega prostora, temperature
in vlažnosti prostorov, ki se diskretno
pr ilagajat a delu
dneva in letnemu
Danes pametne
času, do zvrsti glasbe, ki naj ob popolnaprave hitro
dnevu kroji vzdušje
v zimskem vrtu.

Pod drobnogledom

ki radi sledijo trendom. Pa ni čisto
tako. Pametni dom nedvomno izboljša kakovost bivanja tudi starejšim,
bolnikom s kroničnimi boleznimi ali
drugim družbenim skupinam, ki v
pametnem domu zaživijo bolj polno.
Tako je mogoče v sistem alarmov
povezati tudi tipala krvnega tlaka ali
sladkorja v krvi, kar utegne nekoč
preprečiti neželene posledice. Poleg
tega lahko stanovalci naprave upravljajo brez fizičnega dotikanja stikal,
senzorji premikanja pa lahko zaznajo njihov morebiten padec in o tem
opozorijo okolico.

Tudi druge hišne
naprave postajajo vse
pametnejše. Gotovo
ste že slišali za hlakrepijo praktično
dilnik, ki samodejno
pošlje obvestilo, ko v
Ne gre zanemariti
uporabnost in
ekološkega vidika,
njem zmanjkuje jajc,
ki mladim generaali štedilnik, ki ga
domovi zares
upravljate na daljacijam postaja čedavo, da vas po službi
lje pomembnejši. S Pametno je varno
dobivajo pridih
doma že pričaka topametnim vklaplja- Še nedavno je bilo tehnično varoplo kosilo. V ozadju
njem og rev a l ni h vanje doma luksuz, z avtomatizacijo
skrite inteligence.
in hladilnih siste- bivanja pa je postalo povsem dostopje tudi dokaj nov
tehnološki koncept,
mov namreč lahko no in je v arhitekturnih projektih –
Življenje postaja
tj. internet stvari.
prihranimo precej tako novogradenj kot obnov – postalo
Gre za množico v
energije in posledičudobnejše,
splet povezanih nano stroškov. Sistem
prav, ki brez človebo s č a soma s a m
varnejše in okolju
škega posredovanja
spoznal naše navade
ves čas komuniciin tudi temu prilabolj prijazno.
rajo med sabo in
godil delovanje.
sporočajo podatke
o svojem delovanju.
Drži, marsikdo bi
Osrednji nadzorni sistem v njihovih pomislil, da gre za modno muho,
podatkih na podlagi sodobnih metod ki bo pritegnila predvsem mlade,
analitike in umetne inteligence ves
čas išče vzorce, na podlagi katerih
izboljša njihovo delovanje.
Resen prodor pametnih domov se šele začenja
Trenutno največji svetovni ponudnik tehnologije pametnih domov je
Bliskovit razvoj
Honeywell, ki izdeluje predvsem pametne sisteme za varnost in nadzor
Razvoj se zadnja leta odvija bliskovito
bivalnih razmer. Na trg vstopajo tehnološki velikani, kot je Philips, ki z
in podjetja si poskušajo vsako na svodružino Hue kraljuje na trgu pametnih žarnic, in podjetja, ki smo jih
jem področju zagotoviti svoje mesto
doslej bolj poznali po spletnih storitvah in strojni opremi. Ti so prodrna danes že precej konkurenčnem
li s povsem novim področjem, s pametnimi pomočniki. Alexa, Google
trgu. V tem je morda ena slabih straAsistent, Siri in drugi so običajno skriti v pametne naprave, ki igrajo vlogo
ni ponudbe pametnih domov. Zaradi
osrednjega nadzornega sistema, naše ukaze pa sprejemajo tudi glasovno,
pomanjkanja skupnih standardov so
naj gre za brskanje po leksikonih, predvajanje glasbe ali uravnavanje svetlosti v dnevni sobi.
bile namreč platforme še nedavno
precej neprijazne druga do druge,
kar je oteževalo razvoj enotne proTudi Slovenci ne zaostajamo v razvoju. Številna podjetja so že zasnovala
gramske opreme. A tudi to se zadnje
svojo zaokroženo ponudbo strojne in programske opreme, s katero zgračase spreminja na bolje.
dimo domači sistem. Med prvimi so bili telekomunikacijski ponudniki,
Telekom ima tako Neo, ki se zna pogovarjati tudi v slovenščini, A1 ima
Danes pametne naprave tako hitro
Smart Home, med energetskimi podjetji Petrol ponuja Pametni dom, med
krepijo praktično uporabnost in doproizvajalci domačih naprav pa Gorenje ponuja platformo ConnectLife.
movi zares dobivajo pridih skrite inVsa ponujajo celostno storitev, od načrtovanja do vgradnje in naprav, s
teligence. Največja pridobitev je bržkaterimi avtomatiziramo posamezne dele gospodinjstva. Morda še največji
kone duševni mir uporabnikov. Skrbi,
navdušenci v tem trenutku pa so tisti s tehnično žilico, ki si po načelu
ali smo zares izklopili pečico in ali
naredi sam pametni dom ustvarijo sami.
so garažna vrata morda ostala odklePo podatkih revije Forbes je globalni trg, neposredno povezan s koncepnjena, lahko elegantno preženemo z
nekaj kliki po zaslonu.
tom pametnih domov, trenutno vreden približno 45 milijard evrov, že v
naslednjih petih letih pa se bo številka več kot podvojila. Pravzaprav se
Življenje postane precej udobnejše,
resen prodor pametnih domov pravkar začenja.
saj si z raznovrstnimi prilagoditvami

standard varovanja osebnega premoženja. Tak sistem proaktivno spremlja
dogajanje prek senzorjev in nadzornih kamer ter se sčasoma nauči ločevati resnične grožnje od lažnih, na
primer živahnega norenja domačih
ljubljencev. Če pa zazna neznance,
izlitje vode, dim ali druge nevarnosti
v prostoru, o tem obvesti lastnika,
po potrebi pa tudi policijo in gasilce.
Današnja tehnologija omogoča še več.
Če se pred vhodnimi vrati znajde
neznanec, lahko sistem celo pobrska
med obrazi vaših prijateljev na družbenih omrežjih, vas pa o tem obvesti
v sporočilu SMS, da se lahko odločite, ali želite odpreti vrata ali ne.
Kljub nedvomnim prednostim pametnega doma je vendarle treba omeniti tudi nekatere pomisleke. Največ
zadržkov je povezanih z vprašanji

zasebnosti. Večinoma imamo premalo poglobljeno tehnično znanje, da bi
delovanje sistema razumeli do potankosti, prav zato tehnologiji s težavo
zaupamo skrb nad domom. Vsekakor
bojazen, da se bo kdo dokopal do
podatkov o tem, kako živimo, kdaj
odhajamo in prihajamo, ni povsem
neutemeljena. Vedno pa velja, da se s
kakovostno vgradnjo takega sistema in
nastavitvami zasebnosti po meri tveganja lahko zmanjšajo. Tega se zavedajo
tudi ponudniki in tisti, ki bodo znali
pravilno odpraviti skrbi uporabnikov,
se bodo obdržali na trgu.
Kaj nas čaka v prihodnosti?
Kaj nas čaka v bližnji prihodnosti,
smo lahko videli že na Googlovi konferenci I/O, ko je pametni pomočnik
sam poklical v frizerski salon in se
dogovoril za striženje, pri čemer niti
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za trenutek ni bilo mogoče posumiti,
da se s človekom v resnici pogovarja
stroj. Inovatorji se trenutno največ
ukvarjajo z zanesljivim glasovnim
nadzorom pametnega doma in z
integracijo drugih, perifernih platform. Med te spadajo prva delujoča
samodejna vozila, sistemi za robotsko
dostavo na dom ipd. Da, tudi nakupovanje v povezavi s pametnim domom bo že kmalu povsem drugačno.
Zato ne bodite presenečeni, če se
boste nekoč prebudili v zimsko jutro,
pred hišo pa bo ravnokar pristajal
dron s pošiljko zdravil proti prehladu
in svoj prihod naznanil po zvočnem
asistentu. Medtem ko ste spali, je
vaša pametna ura zaznala simptome
in, kot se za skrbno pomočnico spodobi, poskrbela za vas. Vi se le še
odločite, ali boste pošiljko sprejeli.
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Življenjski stil

Življenjski stil

Prestiž iz Slovenije
Besedilo: Žiga Kariž Foto: arhiv ponudnikov

V zgodovino se je vpisalo nekaj izjemnih daril. Zaljubljeni grof Orlov je Katarini
Veliki podaril 189,62-karatni diamant Orlov, portugalski kralj Manuel papežu
Leonu X. belega slona. Igralec Richard Burton je Elizabeth Taylor podaril prstan z
rubinom, ki velja za najpopolnejši prstan vseh časov, producent Aaron Spelling pa
je svojim otrokom za skoraj dva milijona evrov sredi vroče Kalifornije pričaral bel
božič. Če želite z darilom pustiti vtis, se ni treba ozirati po svetu, veliko edinstvenih
možnosti najdemo tudi pri nas.

Rezilo za pršut Burja
Luka Grčar, lastnik blagovne znamke Oster rob, je
med delom ugotovil, da smo Slovenci izjemno ponosni
na svoj pršut, ki je tako poseben zaradi burje, in se
je odločil razviti poseben nož zanj. Idejna zasnova in
dizajn sta nastala v Sloveniji, rezilo pa tam, kjer so
znani po najbolj kakovostnih nožih: na Japonskem. Da
so dobili tradicionalnega kovača, je bilo veliko iskanja,
kot je povedal Luka Grčar, pa je moralo preteči tudi
veliko odličnega slovenskega vina. A uspeh je tu in z
burjo se danes reže pršut v hrvaških restavracijah, ki
se lahko pohvalijo z Michelinovo zvezdico, in povsod
po Sloveniji, kjer vedo, da petične sladokusce zadovolji
le najtanjša ročno odrezana rezina pršuta. Rezilo je
mogoče personalizirati, gravirati ali opremiti z unikatnim ročajem. Možnosti je veliko, cena pa se začne
pri 250 evrih.

Prestižna slovenska vina
Slovenija je dežela vin, številni
naši vinogradniki pa spadajo v
svetovni vrh enologije, zato so
slovenska vina pogosto darilo. Kot pravi priznani enolog
Dušan Brejc, so za darila primerna vina ekstra kakovosti,
kot na primer rebula Opoka
2016 Marjana Simčiča, ki je
bila po mnenju priznanega
italijanskega enologa Luca
Gardinija razglašena za najboljše vino na svetu. Trenutna
cena se giblje okoli 140 evrov
za magnum steklenico (1,5
litra). Poleg kakovosti sta pomembni še redkost in starost.
Če želite vse troje, je najboljše, da se odpravite v katero
od slovenskih večjih kleti z
urejenim arhivom. Izjemen
izbor ponujajo klet Goriška
brda in Ptujska klet ter klet
Jeruzalem Ormož, ki jo vodi
družina Puklavec. Pri njih boste našli vino Pinot Blanc iz
leta 1959 (1.566 evrov) ali pa
vino Gewürztarminer (dišeči
traminec) iz leta 1964 (za
435 evrov). Ob takih vinih se
vedno postavlja dilema, ali jih
spiti ali ohraniti kot naložbo,
saj jim z leti vrednost raste.
Vsekakor je priporočljivo, da
ga spijete v družbi nekoga, ki
se na vina resnično spozna.
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Vaš košček Lune v nakitu Stellar milieux
Ana Škerjanc, ki je osebno in poklicno predana znanosti, skupaj s sodelavci iz združenja
International Society for Meteoritics and Planetary Science delčke Lune spreminja v unikatni
nakit Stellar milieux. »Material, s katerim oblikujemo, je vpisan v mednarodni bazi vesoljskega materiala Meteoritical Bulletin,« pojasnjuje. V tej bazi je več kot 61.000 meteoritov, 370
lunarnih. Del se jih nameni raziskavam, preostali pa so prosto dostopni. Delčke Lune zaprejo
v steklo, da se prepreči hiter razpad, oblikuje pa jih več vrhunskih slovenskih oblikovalcev.
Vsak izdelek je omejen na največ 29 kosov in povezuje enega znanstvenika in enega umetnika.
Cena verižice se začne pri 3.500 evrih, izpolnijo pa tudi posebne želje. Nedavno je stranka iz
Avstrije svoj košček Lune vgradila v avto znamke Rolls Royce. Stellar milieux s prodajo podpira
projekte mladih znanstvenikov, ki se ukvarjajo z raziskovanjem vesolja.

Kolo Noordung
Iz želje po tem, da bi oblikovalec Gregor Fras
med potjo na delo lahko poslušal glasbo, je
nastalo dizajnersko električno kolo za kupce s
prefinjenim okusom. Serijski model za 6.300
evrov in personalizirana različica za 9.100 evrov
izpolnjujeta zahteve najbolj petičnih kupcev.
Luksuzni izdelek mora imeti pravo filozofijo,
zgodbo, vrhunski dizajn in mojstrsko izvedbo. Raven izdelave mora občutno presegati
razred premium, pomembne so podrobnosti,
tudi mikroskopsko majhne, pojasnjuje Gregor
Fras. Noordung je tako izjemno lahko kolo,
narejeno iz karbona, ima unikatna kolesa,
250-vatni električni motor in multifunkcijski
avdiosistem Boombox. Ali je primeren za darilo? »Noordung so že podarili, kot darilo ženi
in kot poslovno darilo,« pravi Fras.

Umetniški izdelki
Med slovenskimi umetniki, katerih
izdelki so pogosto tudi med protokolarnimi darili, je Oskar Kogoj. Iz
svoje pestre palete izdelkov je izpostavil kipec venetskega konja, s katerimi
se je, kot pravi, poklonil slovenstvu,
kipec lipicanca in kolekcijo kozarcev
slovenske dvanajstije - staroslovenske
oblike družbene ureditve.

Izbira daril ni preprosta. Darilo mora biti prilagojeno obdarovančevim željam, nositi pravo sporočilo, njegova
vrednost pa se močno zviša, če je unikatno ali personalizirano. Pri iskanju, izbiri, naročilu in dostavi daril iz in
na katerokoli destinacijo vam lahko pomagajo osebni pomočniki Mastercard Concierge. Storitev je vključena v NLB
Lifestyle in je na voljo imetnikom NLB Zlate Mastercard kartice.
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Vsemogočni telefon
Besedilo: Sabrina Slak

Tehnologija ne bo mogla nadomestiti osebnega svetovanja privatnega bančnika,
lahko pa že zdaj zelo olajša vsakdanja opravila. Številne bančno-finančne storitve
so že našle stalno mesto v pametnem telefonu, mobilne aplikacije v povezavi s
funkcionalnostmi telefona pa lahko ponudijo tudi povsem nove storitve.
Kljub splošnemu vtisu, da so banke pri uvajanju tehnoloških inovacij
počasne, se spremembe v bančništvu
dogajajo, in to bliskovito. Dobri poznavalci bančnega sektorja ugotavljajo, da bodo banke v prihodnjih
desetih letih doživele več sprememb
kot v zadnjih tridesetih letih skupaj.
Večine sprememb uporabniki ne opazimo neposredno, ker se dogajajo
v ozadju, jih pa občutimo kot hitrejše storitve in izboljšano celovito
izkušnjo z banko. Z avtomatizacijo
procesov, uporabo velike količine
povezanih podatkov in umetne inteligence lahko banke na primer hitreje odobrijo kredit, lažje prepoznajo
morebitne zlorabe kartic, ponudijo
boljši naložbeni nasvet ali drugače
svetujejo strankam.
Bančne inovacije
Po drugi strani je tehnološki razvoj spodbudil tudi povsem nove
storitve. NLB je na primer med
prvimi v Sloveniji ponudila mobilno denarnico NLB Pay, omogočila
sklepanje kredita v mobilni banki
Klikin, edina omogoča video klic,
če omenimo le nekaj najnaprednejših. Digitalizacijo uvaja intenzivno
in je zadnjih nekaj let ves čas vodilna med bankami v Sloveniji na
tem področju, kot ugotavlja podjetje
E-laborat, ki analizira slovensko digitalno bančno panogo.
Najhitreje se novosti uvajajo v mobilnem bančništvu, pri čemer so banke
znale izkoristiti vse funkcionalnosti
pametnih telefonov – kamero, telefonski imenik, zaznavanje lokacije,
anteno NFC ipd. Telefon je tako

lahko postal mobilna denarnica. S
kamero telefona lahko račune plačujemo preprosto s slikanjem kode QR,
z uporabo telefonskega imenika pa
svojim telefonskim stikom nakažemo
denar z enim samim klikom, kar
prek imenika.
Tudi v prihodnje se bo tekma za
uporabnika odvijala na zaslonu njegovega telefona. Denarnic, kot jih
poznamo danes, ne bo več, oziroma
bodo občutno tanjše. Vse, kar bo povezano s plačevanjem, bomo hranili v
telefonu: plačilne in kreditne kartice,
račune, kupone za ugodnosti…
Vse na enem mestu
Banke za mobilnega uporabnika ne
tekmujejo več le z drugimi bankami,
ampak tudi s finančno-tehnološkimi podjetji, kar pa bolj kot grožnjo sprejemajo kot priložnost, saj
tudi same v povezovanju vidijo nove
možnosti. Vizija NLB je postati povezovalec, platforma, ki bo omogočala,
da bodo komitenti na enem mestu

z minimalnimi stroški dobili točno
tisto, kar si želijo in potrebujejo.
Tako kot visokotehnološka podjetja
se banke danes osredotočajo na to,
da uporabniku ponudijo čim boljšo
izkušnjo. Da jim to uspeva, dokazujejo tudi uporabniki – mobilna banka
Klikin je z visoko oceno 4,8 v trgovini Google Play najbolje ocenjena finančna aplikacija v Sloveniji. Pri tem
imajo banke pomembno prednost.
Medtem ko se finančno-tehnološka
podjetja večinoma usmerjajo v neki
segment ponudbe, tradicionalne banke lahko ponudijo celovito bančnofinančno storitev. Stranke privatnega
bančništva NLB lahko na primer na
pametnem telefonu pregledujete tudi
svoje premoženje v NLB Skladih. In
kar je še pomembnejše, zlasti v privatnem bančništvu – strokovnega
nasveta, ki ga lahko ponudi bančnik
z znanjem in izkušnjami, in to 24
ur na dan in v slovenskem jeziku,
nebančni tekmeci še dolgo ne bodo
mogli povsem nadomestiti.

Mobilno bančništvo ni le prenos bančnofinančnih storitev na pametni telefon, z
uporabo funkcionalnosti pametnega telefona
(kamere, telefonskega imenika, zaznavanje
lokacije, antene NFC ..,) lahko ponudi tudi
povsem nove rešitve.
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Strokovni portreti

Posvetite čas doživetjem,
ki vam pomenijo največ.
Plemenitenje premoženja in upravljanje svojih financ lahko zaupate izkušenim
strokovnjakom NLB Privatnega bančništva, plemenitenje in upravljanje svojega
prostega časa pa prestižnim storitvam NLB Lifestyle. Tako prihranite čas, da se
lahko prepustite doživetjem, v katerih najraje uživate.

Strokovni portreti
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45

Upravljavci
odnosov
Privatni bančniki s svojimi bogatimi znanji in izkušnjami premožnim posameznikom in družinam nudijo celostno strokovno podporo
pri upravljanju premoženja in življenjskega sloga. Vsak privatni bančnik ima
za sabo drugačno karierno zgodbo – bili so strokovnjaki za davke, borzni
posredniki, izkušeni osebni bančniki, računovodje, vendar pa je vsak od
njih v nekem trenutku poklicne poti začutil, da se želi popolnoma posvetiti
najzahtevnejšim strankam.
Da lahko zagotavljajo vrhunsko podporo, se neprestano izobražujejo in izpolnjujejo ter pri tem sodelujejo z drugimi strokovnjaki NLB
Skupine z različnih finančnih področij, vključno z upravljanjem skladov,
zavarovalništvom, investicijskim bančništvom, podjetniškimi financami in
drugimi. Povezujejo se z najboljšim zunanjimi strokovnjaki in tako lahko
ponudijo tudi davčno svetovanje, svetovanje o nepremičninah, plemenitih
kovinah, umetninah in o drugih nefinančnih trgih, kot edina banka v Slove-

Lotti Natalija Zupančič
David Melihen
Andrej Aristovnik
Tanja Burkat
Jure Gabršek
Damir Gornik
Davor Hošnjak
Primož Jagarinec
Martin Nadoh
Marija Peteh
Maja Škrlep
Alenka Verstovšek
Urška Zajec
Berta Zorc

"Moja beseda je
moja zaveza."
Kultura mi pomeni ...
sprostitev, razvedrilo, širitev obzorij,
krepitev nacionalne identitete.

Lotti Natalija Zupančič
direktorica

lotti.zupancic@nlb.si
01 476 23 66 • 041 400 848
si.linkedin.com/in/lottinatalijazupancic

Kulturni dogodek, ki si ga najbolj
želim obiskati:
eno izmed predstav v okviru pobude
Gledališki tolmač.
Najlepše kulturno doživetje v
Sloveniji:
vse predstave Tomaža Pandurja.

Najbolj dragocena izkušnja v moji
karieri:
biti privilegirana in delati v industriji, v
kateri osebni odnosi pomenijo največ.
Moji hobiji, moje strasti:
knjige vseh zvrsti, športi, povezani z
vodo in snegom, ter v zadnjih nekaj letih
vse aktivnosti, povezane s kužki.
Sanjska rezervacija, ki bi jo opravil
moj concierge:
paket doživetij na štirih skrajnih točkah
Evrope (Nordkapp, Cabo Da Roca, Punta
Marroqui de Tarifa in Ural).

niji pa tudi vrhunske storitve concierge.
Svoje delo razumejo kot privilegij, ki jim omogoča ne le nenehno strokovno, ampak tudi osebnostno rast. V prostem času se predajo

"Ne skrbijo me
neuspehi, ampak
zamujene priložnosti."

strastem do umetnosti, kulture, športa, narave in raziskovanja novega, kar
jim omogoča dodatno širjenje obzorij. Marsikatero od teh strasti si delijo s
strankami, zato so lahko še žlahtnejši sogovornik, odnos z njimi pa je še pristnejši. Z izjemnim čutom za potrebe premožnih posameznikov in družin ter
s sposobnostjo prisluhniti jim znajo tako najboljše svetovati in jim ponuditi

Kultura mi pomeni ...
obogatitev osebnosti, spoznavanje
samega sebe in sprostitev.

rešitve, ustrezne njihovemu življenjskemu slogu.
Vse to se kaže v izboljšanju vseh ključnih kazalnikov poslovanja, ki jih merijo v NLB Privatnem bančništvu, njihovo strokovnost pa potrjujejo tudi prejete mednarodne nagrade. Skladno s študijo BCG Global Wealth Manager Benchmarking, ki se izvaja v regiji CEE, se po rasti sredstev v
upravljanju v zadnjih nekaj letih uvrščajo med najboljše na področju upravljanja premoženja. Največ pa jim pomenijo izkušnje zadovoljnih strank, ki
ostajajo z njimi že več kot 15 let.

David Melihen

namestnik direktorice
david.melihen@nlb.si
01 476 2362 • 031 336 372
si.linkedin.com/in/davidmelihen

Kulturni dogodek, ki si ga najbolj
želim obiskati:
koncert odlične angleške rock skupine
Coldplay.
Najlepše kulturno doživetje v
Sloveniji:
akustični koncert katerega od slovenskih
kantavtorjev na odprtem prireditvenem
prostoru v poletnem času.

Najbolj dragocena izkušnja v moji
karieri:
aktivno sodelovanje v okviru prodajnega
konzorcija pri prodaji večjega
slovenskega podjetja strateškemu
lastniku.
Moji hobiji, moje strasti:
šport na sto in en način, zlasti gorsko
kolesarjenje ter potovanja po Sloveniji,
Evropi in svetu.
Sanjska rezervacija, ki bi jo opravil
moj concierge:
večdnevni heliski (prosto smučanje
s prevozom s helikopterjem) nekje v
neobljudenih predelih Skalnega gorovja
v Britanski Kolumbiji.

Strokovni portreti
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"Uživaj v življenju in ga
napolni s kulturo."
Kultura mi pomeni ...
veliko, saj lahko ob obisku kulturne
prireditve napolniš dušo in se sprostiš.
Kulturni dogodek, ki si ga najbolj
želim obiskati:
festival na Lentu.

Andrej Aristovnik
andrej.aristovnik@nlb.si
01 476 2415 • 051 330 766
si.linkedin.com/in/andrejaristovnik

Najlepše kulturno doživetje v
Sloveniji:
predstava Veronika Deseniška,
uprizorjena v idiličnem okolju celjskega
gradu.

"Kultura nas oblikuje v
celovite osebnosti."
Kultura mi pomeni ...
značaj naroda. Kultura vsakega naroda
je specifična, podrobnosti dajo poseben
pogled na svet in dogajanje v njem.

Tanja Burkat
tanja.burkat@nlb.si
01 476 23 68 • 041 744 023
si.linkedin.com/in/tanjaburkat

Kulturni dogodek, ki si ga najbolj
želim obiskati:
koncert klasične glasbe slovenskega
skladatelja.
Najlepše kulturno doživetje v
Sloveniji:
koncert Andrea Bocellija.

"Bodi to, kar si,
vse drugo je že
zasedeno."
Kultura mi pomeni ...
obogatitev življenjskih izkušenj in
doživetij.

Jure Gabršek
jure.gabrsek@nlb.si
01 476 2412 • 041 662 346
si.linkedin.com/in/juregabrsek

Kulturni dogodek, ki si ga najbolj
želim obiskati:
novoletni koncert dunajskih
filharmonikov.
Najlepše kulturno doživetje v
Sloveniji:
obisk koncerta v Postojnski jami.

47

"Smo tisto, kar
verjamemo, da smo."
Najbolj dragocena izkušnja v moji
karieri:
že možnost, da lahko opravljaš
različne naloge v eni organizaciji, se
razvijaš, rasteš in pridobivaš izkušnje, je
neprecenljiva.

Kultura mi pomeni ...
iskrico v sinovih očeh, ko mu zvečer
berem pravljico.
Kulturni dogodek, ki si ga najbolj
želim obiskati:
novoletni koncert dunajskih
filharmonikov.

Moji hobiji, moje strasti:
kolesarstvo, potovanja, morje.
Sanjska rezervacija, ki bi jo opravil
moj concierge:
ogled finala UEFA Lige prvakov 30. 5.
2020 v Istanbulu.

Damir Gornik
damir.gornik@nlb.si
01 476 5246 • 041 662 321
si.linkedin.com/in/damirgornik

Sanjska rezervacija, ki bi jo opravil
moj concierge:
obisk Amazonke na izviru – v perujskih
Andih.

Kultura mi pomeni ...
razumevanje vrednot naših prednikov,
daje smisel življenja in nas dela
edinstvene.

Davor Hošnjak
davor.hosnjak@nlb.si
01 476 2369 • 031 563 117
si.linkedin.com/in/davorhosnjak

Kulturni dogodek, ki si ga najbolj
želim obiskati:
mednarodni festival Ice & Snow (Harbin,
Kitajska).
Najlepše kulturno doživetje v
Sloveniji:
pokušina vin v stari Ljubljani.

"Naj bo um vedno buden.
Duhovno spanje je brat
resnične smrti."

Najbolj dragocena izkušnja v moji
karieri:
vsaka zgodba zadovoljne stranke mi je
dragocena in mi daje potrditev, da to,
kar delam, delam prav.

Kultura mi pomeni ...
nekaj, kar je dosegljivo vsakomur. Ne
more biti vsakdo umetnik, lahko pa
bere, hodi na razstave, kupi umetnino ...

Moji hobiji, moje strasti:
nogomet, filmi, jadranje, obisk športnih
prireditev.
Sanjska rezervacija, ki bi jo opravil
moj concierge:
ogled El clasica na Camp Nouu v VIPloži.

Moji hobiji, moje strasti:
nogomet, tenis, smučanje in razvajanje
z ženo.
Sanjska rezervacija, ki bi jo opravil
moj concierge:
zasebni potop in ekskluzivni ogled
koralnega grebena na Maldivih.

"Manj je več."

Najbolj dragocena izkušnja v moji
karieri:
spoznanje, da stranke cenijo
odkritosrčnost z veliko znanja in
spoštovanje.
Moji hobiji, moje strasti:
fizično delo v naravi, sprehodi po
gozdovih in dolenjskih gričih s čudovitimi
razgledi, morje v vseh letnih časih.

Najlepše kulturno doživetje v
Sloveniji:
ogled Predjamskega gradu z zanimivim
vodičem.

Najbolj dragocena izkušnja v moji
karieri:
vsakokratno reševanje težav. Težave so
zato, da jih rešujemo.

Primož Jagarinec
primoz.jagarinec@nlb.si
01 476 51 80 • 031 347 142
si.linkedin.com/in/primozjagarinec

Kulturni dogodek, ki si ga najbolj
želim obiskati:
pustni karneval v Rio de Janeiru.
Najlepše kulturno doživetje v
Sloveniji:
nastop ameriške a-capella skupine Take.

Najbolj dragocena izkušnja v moji
karieri:
učenje osnov slovenskega znakovnega
gluhih ob 25-letnici NLB Kontaktnega
centra.
Moji hobiji, moje strasti:
šport od A do Ž.
Sanjska rezervacija, ki bi jo opravil
moj concierge:
butični hotel na smučišču Kronplatz.

Najbolj dragocena izkušnja v moji
karieri:
možnost, da lahko aktivno prispevam
k zdravi organski rasti sektorja Privatno
bančništvo.
Moji hobiji, moje strasti:
planinarjenje, kolesarjenje, prebiranje
psiholoških knjig.
Sanjska rezervacija, ki bi jo opravil
moj concierge:
Buenos Aires z ogledom najbolj vročega
nogometnega derbija, superclasica.

Strokovni portreti
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"Kultura je energija
življenja, ki razvija in
oblikuje človeka."
Kultura mi pomeni ...
druženje, sprostitev, estetiko, nova
spoznanja, osebnostno rast.
Kulturni dogodek, ki si ga najbolj
želim obiskati:
vsaj en teden na beneškem bienalu.

Martin Nadoh
martin.nadoh@nlb.si
01 476 23 63 • 051 347 780
si.linkedin.com/in/martinnadoh

Najlepše kulturno doživetje v
Sloveniji:
kulturno in kulinarično doživetje
slovenske Istre in Goriških brd.

"Ni nujno, da bo bolje,
če bo drugače. Bo pa
bolje le, če bo drugače."
Kultura mi pomeni ...
sproščanje ob gledališki predstavi, branju
knjige, gledanju filma, druženju s prijatelji.
Kulturni dogodek, ki si ga najbolj
želim obiskati:
Hrestač ali Labodje jezero v Bolšoj teatru.

Marija Peteh
marija.peteh@nlb.si
01 476 23 80 • 051 689 699
si.linkedin.com/in/marijapeteh

Najlepše kulturno doživetje v
Sloveniji:
poleg večjih gledališč rada obiščem
amaterske predstave, pri katerih začutim
zagnanost ustvarjalcev.

"Zaklad je pot, po
kateri hodiš, in ne kraj,
kamor si namenjen."
(Paulo Coelho)
Kultura mi pomeni ...
obogatitev, popestritev in posladek
vsakdanjiku.

Maja Škrlep
maja.skrlep@nlb.si
01 476 24 13 • 031 669 422
si.linkedin.com/in/majaskrlep

Kulturni dogodek, ki si ga najbolj
želim obiskati:
baletno doživetje v Bolšoj teatru.
Najlepše kulturno doživetje v
Sloveniji:
silvestrska predstava v ljubljanski operi.
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"Nikoli ni pravi čas.
Zato ne čakaj!"
Najbolj dragocena izkušnja v moji
karieri:
delo pri projektu v družbi enega izmed
najboljših podjetnikov v Sloveniji.

Kultura mi pomeni ...
nekaj presežnega, izpolnjujočega, kar
čutimo na vsakem koraku, in obenem
zatočišče v materialnem svetu.

Moji hobiji, moje strasti:
tek, pohodništvo, motociklizem.
Sanjska rezervacija, ki bi jo opravil
moj concierge:
teden na ladji v Pacifiškem oceanu v
družbi znanstvenikov, ki proučujejo bele
morske pse, in potop med ta čudovita
bitja.

Alenka Verstovšek
alenka.verstovsek@nlb.si
07 490 46 50 • 041 650 415
si.linkedin.com/in/alenkaverstovsek

Sanjska rezervacija, ki bi jo opravil
moj concierge:
obisk finala NBA ali muzikala Chicago v
New Yorku.

Urška Zajec
urska.zajec@nlb.si
01 476 23 67 • 051 608 148
si.linkedin.com/in/urskazajec

Berta Zorc
berta.zorc@nlb.si
01 476 23 82 • 031 576 524
si.linkedin.com/in/bertazorc

Sanjska rezervacija, ki bi jo opravil
moj concierge:
otok Bora Bora v Francoski Polineziji.

Kultura mi pomeni ...
pomembno silo, ki usmerja naše
delovanje.
Kulturni dogodek, ki si ga najbolj
želim obiskati:
ogled razstave pod vodstvom izkušenega
umetnostnega zgodovinarja.

Moji hobiji, moje strasti:
spontana potovanja, pohodništvo,
kolesarjenje, supanje, smučanje,
koncerti …

Najlepše kulturno doživetje v
Sloveniji:
gledališke predstave amaterskih skupin,
njihova pristnost in lokalne posebnosti.

Sanjska rezervacija, ki bi jo opravil
moj concierge:
koncert v katedrali sv. Štefana na
Dunaju, ki slovi po odlični akustiki.

Kultura mi pomeni ...
obogatitev in popestritev ob hitrem
tempu življenja.

Moji hobiji, moje strasti:
tek, trekingi, neokrnjena narava, joga,
meditacija, psihologija …

Moji hobiji, moje strasti:
hoja v naravi, tek na smučeh, druženje
in dobra knjiga.

Najbolj dragocena izkušnja v moji
karieri:
spoznanje, da prijazna beseda,
razumevanje in čut do sočloveka kažejo
pravo smer do cilja.

"Človek mora biti
najprej in predvsem
človek, umetnost
izhaja iz tega."

Najbolj dragocena izkušnja v moji
karieri:
vodenje poslovalnice in uvedba
pilotskega projekta.

Sanjska rezervacija, ki bi jo opravil
moj concierge:
polet z zasebnim letalom na Dunaj in
obisk novoletnega koncerta dunajskih
filharmonikov.

Najlepše kulturno doživetje v
Sloveniji:
opera Aida (G. Verdi).

"Najlepši del življenja
je življenje samo."

Najbolj dragocena izkušnja v moji
karieri:
priložnost delati z mentorji, ki so me
naučili, da moraš imeti rad, kar delaš,
biti do strank odkrit, imeti znanje in
spoštovanje.
Moji hobiji, moje strasti:
vse povezano s športom in druženje s
prijatelji, ki mi veliko pomenijo.

Kulturni dogodek, ki si ga najbolj
želim obiskati:
novoletni koncert dunajskih
filharmonikov.

Najbolj dragocena izkušnja v moji
karieri:
priprave na borznoposredniški izpit ABC.

Kulturni dogodek, ki si ga najbolj
želim obiskati:
opera Tosca v italijanski Scali.
Najlepše kulturno doživetje v
Sloveniji:
koncert Zucchera.

Najbolj dragocena izkušnja v moji
karieri:
vsaka izkušnja je dragocena. Pomembno
je, da se jih spomnimo ob pomembnih
življenjskih odločitvah.
Moji hobiji, moje strasti:
kolesarjenje, hoja, vrtnarjenje, joga
obraza in preprosto uživati življenje.
Sanjska rezervacija, ki bi jo opravil
moj concierge:
novoletni koncert dunajskih
filharmonikov.
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Kolumna

Tu sta glava in
srce NLB Skupine
– tu smo doma
Blaž Brodnjak
predsednik uprave NLB
Foto: Iztok Lazar

Na kaj pomislite ob besedi dom? Če bi vprašali mene,
bi, priznam, verjetno najprej pomislil na zelene griče
severovzhodne Slovenije, dejansko pa se najbolj prijetno,
energično in navdahnjeno – torej kot doma – počutim
v družbi ljudi, ki so mi najbližje, ki se izzivov lotevajo z
žarom in s katerimi ob strani lahko dosegam postavljene
cilje.
Eden od njih je bila, denimo, v preteklem letu končana
privatizacija banke. A tudi po končani prodaji 75 odstotkov delnic minus ena delnica NLB ostaja najpomembnejša
domača banka s potencialom, da bo v prihodnje še bolj
domača. Največji posamični lastnik je namreč še vedno
Republika Slovenija in s tem posredno slovenski narod.
Poleg tega smo edina slovenska banka, katere delnice
je mogoče pregledno in razmeroma preprosto kupiti na
ljubljanski in londonski borzi. Svobodni volji Slovencev in
slovenskih podjetij ter institucionalnih vlagateljev je torej
prepuščena odločitev, ali nam zaupajo, so pripravljeni v
nas vlagati in dolgoročno postati pomembnejši lastniki.
S sklenitvijo postopka so se nam odprle tudi pomembne
poslovne priložnosti. Po privatizaciji so se namreč odpravile nekatere omejitve pri poslovanju, na primer glede
lizinga, faktoringa in čezmejnega financiranja, zelo veliko
priložnosti pa vidimo tudi pri nadgradnji poslovanja na
področju bančno-zavarovalnih poslov in pri upravljanju
premoženja.
Seveda nas kot regijsko sistemsko institucijo ne zanimajo
le strogo poslovne teme. NLB namreč še zdaleč ni le
banka in NLB Skupina ni le finančna skupina. Poleg
tega nam niso najpomembnejše le številke in bilance
ali finančni rezultati, ki ustvarjajo dodano vrednost za
naše deležnike in pripomorejo h gospodarskemu razvoju.
Smo ljudje, ki poznamo in razumemo panogo, v kateri

delamo, razvijamo inovativne produkte in storitve, čutimo
z okoljem in regijo, v kateri živimo, ter želimo prispevati
k boljši kakovosti življenja. Za nas namreč Jugovzhodna
Evropa ni le točka na zemljevidu. Tu je naš dom.
Smo edina mednarodna univerzalna finančna skupina,
ki je prisotna v Sloveniji in na vseh trgih nekdanje
Jugoslavije z območja Zahodnega Balkana. Poleg tega
smo edini, ki imamo tu sedež, in edini, ki imamo izključni strateški interes v tej regiji. Tu sta glava in srce
NLB Skupine, zaradi česar si želimo in si bomo na vso
moč prizadevali, da bo ta regija uspešna.
Za to skrbimo na več načinov. S svojim znanjem in storitvami, usmerjenimi na stranke, skrbimo za vse njihove
finančne potrebe ter jim tako rekoč na dom in v času,
ki jim ustreza, prinašamo bančne rešitve, s tem pa izboljšujemo kakovost njihovega življenja. Za kakovost življenja
v tej regiji skrbimo še drugače – s širokim naborom
družbeno odgovornih aktivnosti s področja humanitarnosti, podpore kulture, skrbi za zdravje in promocije športa
ter s skrbjo za zaposlene in trajnostni razvoj.

NLB Vita Privatno
ekskluzivno naložbeno življenjsko zavarovanje
z aktivnim upravljanjem premoženja
Z ekskluzivnim naložbenim življenjskim zavarovanje NLB Vita Privatno si boste zagotovili aktivno upravljanje
premoženja glede na vaš naložbeni profil, hkrati pa ste lahko deležni davčnih ugodnosti življenjskih zavarovanj.
O aktualnem vpisnem obdobju vas bo obvestil vaš privatni bančnik.

Zavedamo se novih makroekonomskih in poslovnih izzivov, ki ne le, da se kažejo na obzorju, ampak se z njimi
že spoprijemamo, še učinkoviteje pa jih bomo lahko
obravnavali s svojo osveženo poslovno strategijo. Skratka,
poskrbeli bomo, da bo NLB Skupina z njo pripravljena
– na vse, kar sledi.
To trdno verjamem. Tako kot trdno verjamem, da lahko
skupaj s svojimi deležniki ustvarimo nekaj izjemnega.
Zakaj? Ker ustvarjamo in skrbimo za svoj dom. Ta za
nas ni le točka na zemljevidu – dom je tam, kjer ste
ljudje, ki nam pomenite največ, kjer se dobro počutimo
in kjer se izzivov lotevamo z žarom, veseljem in energijo.

www.nlbvita.si

080 87 98

Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanje: NLB Vita, življenjska zavarovalnica d. d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek
osnovnega kapitala: 7.043.899,19 EUR, matična številka: 1834665. Zavarovanje trži Sektor privatnega bančništva banke NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalna posrednica ter v
zvezi z zavarovanjem nima obveznosti ali jamstev. Zavarovanje NLB Vita Privatno ni depozit in ni vključeno v sistem zajamčenih vlog. NLB Vita Privatno je naložbeno življenjsko zavarovanje, pri katerem
je donos odvisen od gibanja vrednosti enot premoženja investicijskih skladov. Tveganje, da bi bil lahko znesek izplačila naložbenega življenjskega zavarovanja nižji od zneska vplačila v naložbeno
življenjsko zavarovanje, prevzema sklenitelj zavarovanja. Za izplačilo zavarovalne vsote oz. odkupne vrednosti police jamči NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana.

