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1. Uvod 
V današnjem času se veliko govori o Evropski uniji in drugih meddržavnih organizacijah, ki bi 
se jim Slovenija v prihodnjih letih rada pridružila. Na vprašanje »Katere prednosti in slabosti 
nam to prinaša?« v svojem diplomskem delu ne bom odgovorila, bom pa podala izčrpno analizo 
prednosti in slabosti, ki izhajajo iz razlik med pravno ureditvijo investicijskih skladov Slovenije 
in Avstrije kot države članice Unije. Evropska unija svojim članicam omogoča uresničitev štirih 
osnovnih svoboščin: prosti pretok proizvodov, storitev, delovne sile in kapitala. Industrija 
investicijskih skladov izkorišča prednosti liberalizacije trga kapitala z nalaganjem sredstev v vse 
evropske kapitalske trge in prednosti prostega pretoka storitev, ki industriji omogočajo 
opravljanje svoje osnovne dejavnosti, upravljanje s premoženjem majhnih vlagateljev, v vseh 
evropskih državah. Investicijski skladi doma in v tujini zapolnjujejo vrzel med profesionalnim 
upravljanjem premoženja in samostojnim vlaganjem na borzi, saj omogočajo relativno poceni 
udeležbo na kapitalskem trgu. 

Pravna ureditev investicijskih skladov v Sloveniji je pomanjkljiva in specifična, saj je bila 
oblikovana v času lastninjenja, ko so se normalne razmere na kapitalskem trgu šele 
vzpostavljale. Pred vstopom v Evropsko unijo je potrebno temeljito posodobiti zakonodajo, da 
bo usklajena  z direktivami EU o investicijskih skladih. Avstrijska ureditev je z njimi v precejšnji 
meri usklajena, zato sem se odločila primerjati Avstrijo in Slovenijo. Namen analize je prikazati 
razlike v razvitosti trga, ki so pogojene z določeno ureditvijo in nakazati smer razvoja v 
Sloveniji. Seveda tudi avstrijski kapitalski trg v primerjavi z vodilnimi svetovnimi trgi ima svoje 
napake, zato je potrebno pogledati, kako se loteva odprave napak. Nezanimiva domača borza 
spodbuja vlaganje v tujini, kjer pred tujim vlagateljem stoji mnogo ovir. Na pot se lahko odpravi 
sam ali pa v družbi drugih vlagateljev pod vodstvom upravljalca sklada. V Sloveniji je v 
sedanjem pravnem okviru vlaganje v tuje investicijske sklade mogoče le omejeno, medtem ko v 
Avstriji to uspešno koristijo. 

V prvem poglavju se bom lotila orisa investicijskih skladov, v katerem bodo naštete prednosti, ki 
jih ti prinašajo gospodarstvu na mikro in makro ravni. Zajete bodo številne možne delitve, vrste 
investicijskih skladov in provizij, ki jih ti zaračunavajo, posebej pa bodo obravnavani tudi kanali, 
prek katerih se tržijo. Sledil bo prvi del analize, ki zajema pravno ureditev obeh držav. Podrobno 
bodo predstavljene družbe za upravljanje, oblike investicijskih skladov in način njihovega 
oblikovanja, skrbništvo, načini posredovanja informacij vlagateljem, nadzor nad samim trgom in 
omejitve pri naložbeni politiki, ki bodo za lažjo predstavnost deloma v obliki shem. Obe pravni 
ureditvi imata svoje posebnosti, zato bo v drugem poglavju govora o pooblaščenih investicijskih 
družbah in družbah za upravljanje ter o predlogu novega zakona o investicijskih skladih, v 
tretjem poglavju pa bodo posebej obravnavane nekatere oblike skladov (skladi skladov, posebni 
skladi, nepremičninski skladi). Drugi del analize v četrtem in petem poglavju je namenjen 
predstavitvi trgov obeh držav. Poglavji imata podobno shemo (splošno stanje na trgu, donosnosti 
skladov, koncentracija trga, naložbena politika in vrste skladov ter provizije), vendar ima vsako 
svoje posebnosti, zato bo pri obravnavi slovenskega trga poseben del o investicijskih družbah, 
pri avstrijskem pa o tujih skladih in skladih skladov. V zadnjem poglavju bom poskušala najti 
mesto Slovenije in Avstrije v svetu in naredila primerjavo investicijskih skladov z nekaterimi 
drugimi vrstami naložb premoženja.  
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2. Osnovni pojmi o investicijskih skladih 
2.1. Razvoj investicijskih skladov po svetu 
Začetki investicijskih skladov sežejo vse do 19. stoletja, ko je bil v Londonu leta 1868 
ustanovljen The Foreign and Colonial Government Trust, ki je bil precej podoben današnjim 
skladom. Manjšim vlagateljem je obljubljal enake prednosti kot so jih bili deležni večji 
kapitalisti in sicer tako, da je naložbe razpršil na več različnih delnic. Takrat so bili skladi 
organizirani podobno kot zaprti investicijski skladi.  

Začetke odprtih skladov lahko, vsaj v ZDA, odkrijemo v Bostonu. Tam so odvetniške pisarne 
upravljale s premoženjem bogatih družin in ker so družine vse bolj rasle, je tudi premoženje 
postajalo vse bolj razpršeno. Prvi vzajemni sklad Investors Trust je bil v ZDA ustanovljen marca 
leta 1924 v Bostonu. Hitro rast sta onemogočila veliki zlom borze leta 1929 in recesija, ki mu je 
sledila. Ljudje so se soočili z nevarnostmi kapitalskih trgov in spoznali, da je nujno potrebna 
vzpostavitev zakonske regulative le-teh. Naprej je prišel Securities Act of 1933, ki je normiral 
uporabo prospekta pri javni ponudbi vrednostnih papirjev, za njim pa The Investment Company 
Act in The Investment Advisers Act, ki sta urejala področji investicijskih skladov in posredovanja 
pri upravljanju s premoženjem. V petdesetih letih so sredstva investicijskih skladov pričela rasti; 
takratni skladi so večinoma investirali v delnice in praviloma zaračunavali vstopne provizije. 
Sedemdeseta leta so pomenila rojstvo denarnih skladov, ki je bilo reakcija na slabše razmere na 
kapitalskih trgih in na želje vlagateljev po kratkoročnih naložbah oziroma po tistih, ki prinašajo 
stalne dohodke. Zadnji dve desetletji so skladi rasli z zavidljivimi stopnjami rasti, saj se je 
bistveno izboljšalo stanje na kapitalskem trgu, poleg tega tudi industrija neprenehoma ponuja 
vedno nove produkte in storitve, s čimer ji uspeva zadovoljiti potrebe še tako izbirčnih 
vlagateljev.  

2.2. Opredelitev in funkcije investicijskih skladov 
Investicijski sklad zbira premoženje različnih oseb in ga nato nalaga v različne vrednostne 
papirje in ostale naložbe. Vlagatelj je lastnik manjšega deleža celotnega razpršenega portfelja 
sklada, dobičke in obresti pa dobiva sklad, ki jih naprej razdeli med vlagatelje glede na višino 
njihovega deleža v skladu. Vrednost posamezne enote premoženja se dnevno oziroma vsaj 
tedensko izračunava in objavlja v javnih glasilih. Poenostavljena formula za izračun je: 

premoženjaenot  vseh število
obveznosti-sklada skegainvesticij naložbvseh  vrednost tržna premoženja enotevrednost =  

a) Funkcije na mikro gospodarski ravni 
Prva in najbolj pomembna za nastanek investicijskih skladov je funkcija učinkovite 
porazdelitve tveganja. Zaradi večjega obsega, ki je dosežen z združevanjem manjših naložb v 
večjo in oblikovanjem optimalno diverzificiranega portfelja, prevladajo pozitivni učinki (manjše 
tveganje ob enakem donosu). Slabost diverzifikacije manjšega premoženja je v slabši deljivosti, 
ki ga zato ne moremo diverzificirati v zadostnem obsegu.  

Zaradi velikosti obsega premoženja investicijski sklad dosega učinkovito velikost portfelja in 
transakcij, s čimer so neposredni in posredni transakcijski stroški na najnižji možni ravni. 
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Provizije so velikokrat v enem delu fiksne oziroma se variabilna stopnja z naraščanjem obsega 
transakcije znižuje. Upoštevati pa moramo dejstvo tudi dejstvo, da stroški nelikvidnosti, kot so 
»Bid-Ask Spread«, strošek vpliva na trgu in cena zavlačevanja z izpeljavo transakcije ter strošek 
zbiranja informacij1, naraščajo z obsegom transakcije in se situacija na slabše likvidnih trgih 
obrne v prid manjših vlagateljev.  

Investicijski skladi veljajo za boljše informirane vlagatelje, ki so zaradi svoje ekspertize 
sposobni pridobiti in obdelati precej več informacij o tržnem dogajanju kot večina drugih. 
Velikost (in posredno manjši stroški na enoto) in finančna dejavnost jim omogočata boljši dostop 
do informacij.  

Mali vlagatelji se slabše spoznajo na borzna dogajanja in na vrednostne papirje, zato jim 
investicijski skladi nudijo profesionalno upravljanje premoženja. Kljub temu je vlagatelj še 
vedno tisti, ki mora izbrati sebi primeren investicijski sklad, in kasneje spremljati njegovo 
uspešnost (Hearth, Zaima, 2001, str. 79-80).  

b) Funkcije na makro gospodarski ravni 
Razdelitvena funkcija investicijskih skladov se kaže v tem, da ima vsak prebivalec pri 
določenem razmerju med donosom in tveganjem enake možnosti za udeležbo na kapitalskih 
trgih.  

Socialna funkcija se odraža na dveh nivojih: kot možnost prebivalstva, da samo poskrbi za 
svoja stara leta2, in kot možnost, da postane del ustvarjanja premoženja (tveganega, lastnega in 
produktivnega kapitala) za financiranje gospodarstva.  

Učinkovitost kapitalskih trgov, primarnih in sekundarnih, je ključnega pomena za 
gospodarstvo. Investicijski skladi s svojim delovanjem na borzi krepijo moč sekundarnega trga, 
poleg tega zaradi svojega anticikličnega obnašanja, podobno kot večina drugih institucionalnih 
investitorjev, dosegajo izravnavo trga nasproti procikličnim privatnim vlagateljem. 

Kot finančni posredniki skladi kupujejo in prodajajo terjatve in obveznosti, s čimer zadostijo 
varčevalnim preferencam strank in zahtevam realnega gospodarstva po dolgoročnem kapitalu 
(Hallas, 1994, str. 6). 

2.3. Nekatere delitve investicijskih skladov 
a) Pravne oblike 

Investicijska družba je pravna oseba, ki je oblikovana podobno kot delniška družba, vlagatelji 
so torej lastniki delnic, Običajno, a ne nujno, ima nadzorni svet in upravo. Od klasične delniške 

                                                 
1 »Bid-Ask Spread« je razlika med prodajno in nakupno ceno delnice, strošek vpliva na trgu predstavlja višjo 
provizijo, ki jo zaračuna ponudnik in zaradi nje kupec plačuje višje premije na tržno ceno, zavlačevanje pri izpeljavi 
transakcije povzroča dodatno tveganje zaradi večjega časovnega razpona in zbiranje informacij dodatne stroške. 
Med zadnjima in prvima dvema obstaja obratno razmerje (Glaus, 1997, str. 120). 
2 Investicijski skladi so lahko oblikovani kot pokojninski skladi, za katere je značilno, da so oblikovani za daljše 
obdobje, svoj dobiček pa običajno reinvestirajo in imajo manjši donos, ki je pogosto delno zajamčen. Tovrstni skladi 
zato večji del svojih sredstev vlagajo v vrednostne papirje s fiksnimi donosi in le manjši del v delnice, ki imajo višje 
tveganje.  



 4

družbe se razlikuje v tem, da so v svetu pogoste tudi oblike investicijskih družb z variabilnim 
kapitalom3 in ne to le tiste, ki imajo ves čas enak kapital oziroma ga lahko spreminjajo le pod 
istimi pogoji kot delniška družba. 

Pogodbena oblika vlagatelju priznava solastniško pravico na podlagi pogodbe, ki jo sklene z 
družbo za upravljanje. Glede na lastništvo sta nadalje možni še dve varianti (Nathschläger, 1997, 
str. 8): 

~ solastništvo – lastništvo je v rokah vlagateljev, s katerim upravlja družba za upravljanje v 
svojem imenu in za račun vlagateljev, ki se odpovejo pravici do soodločanja, imajo pa 
pravico do izstopa; 

~ zaupništvo (»Treuhand«) – lastništvo je preneseno na družbo za upravljanje, ki s 
premoženjem upravlja za svoje ime in svoj račun in kot zaupnik vlagateljev, pravice 
vlagateljev pa iz tega razmerja izhajajo. 

b) Delitev glede na možnost izplačila iz investicijskega sklada 
Odprti skladi so v vsakem trenutku pripravljeni odkupiti vlagateljeve investicijske kupone 
oziroma delnice po trenutni tržni ceni, poleg tega stalno izdajajo nove investicijske kupone 
oziroma delnice, tako da lahko novi vlagatelji kadarkoli vstopijo, obstoječi pa povečajo svoj 
vložek.  

Zaprti skladi izdajajo svoje delnice oziroma investicijske kupone le ob prvi izdaji, zato je 
kasneje izstop možen le s prodajo deležev drugi osebi. Vrednost sredstev investicijskega sklada 
se po prvi izdaji lahko povečuje le z zviševanjem vrednosti naložb. Prav zato se zdi smiselno, da 
delnice kotirajo na organiziranem trgu in se cena določa glede na ponudbo in povpraševanje 
(Hallas, 1996, str. 11). Običajno kotirajo z diskontom4, zaradi česar so cenejše5 in so zaprti 
skladi bolj primerni za dolgoročne naložbe. Zaprta oblika je primerna za sklade, ki investirajo v 
manj likvidna sredstva, kot so nekotirajoči vrednostni papirji, nepremičnine in vrednostni papirji 
iz porajajočih se trgov kapitala (»Emerging Markets«) in za sklade tveganega kapitala (Glaus, 
1997, str. 23).  

c) Delitev glede na dobiček 
Distributivni skladi svoj dobiček ponavadi enkrat ali dvakrat letno v celoti izplačajo v denarju. 

Tezavrirni skladi ali skladi rasti dobiček v celoti reinvestirajo, kar se izraža kot povečanje 
sredstev sklada. 

                                                 
3 V Franciji in Luksemburgu so to »Société d'Investissement à Capital Variable« (SICAV) skladi. 
4 Primerjava tržne cene delnic z njihovo knjigovodsko vrednostjo nam pove, ali so te precenjene, torej kotirajo s 
premijo, ali podcenjene, kar pomeni, da kotirajo z diskontom na svojo vrednost. Hearth in Zaima kot vzrok navajata 
manj razvit sekundarni trg in slabšo učinkovitost v preteklih letih (2001, str. 96). 
5 Kljub temu, da vlagatelj vplača podcenjeno vrednost investicijskega kupona, je pri dobičkih investicijskega sklada 
udeležen glede na njegovo celotno vrednost.  
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d) Delitev glede na način vodenja naložbene politike 
Fleksibilni skladi imajo pri vodenju naložbene politike povsem proste roke, držati se morajo le 
določil iz pravil upravljanja sklada, ki določajo trge in instrumente, v katere lahko nalagajo svoja 
sredstva. 

Polfleksibilni skladi so ravno nekje med obema možnostima, kar pomeni, da je struktura naložb 
sicer določena, vendar so od  nje možna precej večja odstopanja. 

Za fiksne sklade je struktura naložb točno določena že ob oblikovanju sklada, zato so od nje 
možna le manjša odstopanja in še ta le takrat, ko je zaradi dogajanj na trgu ukrepanje nujno. 
Običajno zaračunavajo nižjo upravljalsko provizijo in se oblikujejo za fiksno dobo in ko ta 
preteče jih družba za upravljanje preprosto razpusti oziroma likvidira. 

Naložbeno politiko investicijskega sklada vodi upravljalec sklada, ki je lahko iz družbe za 
upravljanje ali pa je najet zunanji finančni svetovalec. Investicijski skladi imajo svoje 
premoženje razpršeno, na čemer temelji sodobna premoženjska teorija, ki jo je leta 1952 širši 
javnosti predstavil H. M. Markowitz.  

Politika je lahko aktivno ali pasivno vodena.  
~ Pasivna naložbena politika pomeni zasledovanje izbranih indeksov delnic ali obveznic, 

torej je portfelj sestavljen iz tistih vrednostnih papirjev, ki so vključeni v izbrane indekse. 
Posledično takšen sklad ne more imeti višje donosnosti od izbranega indeksa.  

~ Aktivna naložbena politika pomeni, da upravljalec sklada poskuša preseči donosnost 
določenega indeksa ali svojega konkurenta s tem, da aktivno izbira sestavo portfelja. Kljub 
temu lahko izbere določen indeks, vendar da večjo oziroma manjšo težo določenim delnicam 
ali sektorjem gospodarstva. Lahko pa tudi povsem prosto na podlagi pridobljenih informacij 
poskuša izbrati tiste delnice, pri katerih pričakuje rast ali visoke dividende, čemur v 
angleščini pravimo »stock picking«. Pri tem se uporabljajo tri osnovne tehnike ocenjevanja 
cene delnic: temeljna, tehnična in kvantitativna analiza. Pri obveznicah so možne tri osnovne 
strategije (Pozen, 1998, str. 172-173): 
• »Duration Management« ali »Market Timing« – upravljalec izbira obveznice glede na 

njihov povprečni čas vezave v odvisnosti od obrestne mere na trgu. Če pričakuje dvig 
obrestne mere, se bo odločil držati obveznico z daljšo dobo trajanja.  

• Izbira na podlagi kreditne ocene obveznice – izbira tistih obveznic, za katere se pričakuje, 
da bo njihova ocena v prihodnosti narasla, saj naj bi to dvigovalo ceno obveznice. 

• Napovedovanje možnosti predčasnega odkupa6 – izbira tistih delnic, pri katerih je 
možnost predčasnega odkupa nižja.  

2.4. Provizije in stroški sklada 
Provizije ob transakcijah se prištejejo (ob vplačilu) oziroma odštejejo (ob izplačilu) od 
vrednosti enote premoženja. Ločimo: 

                                                 
6Pri nekaterih obveznicah ima izdajatelj pravico do predčasnega odkupa, kar ponavadi izrabi v času padajočih 
obrestnih mer. Za lastnika obveznice to pomeni slabše donose, saj se cena obveznice ravno takrat dviguje.  
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~ vstopno in izstopno provizijo, ki ju vlagatelj plača ob vplačilu in izplačilu iz sklada; 
nekateri investicijski skladi zaračunavajo obe, nekateri le eno, obstajajo pa tudi takšni, ki ju 
ne zaračunavajo in se v ZDA imenujejo »No-Load Funds«; 

~ provizijo zamenjave, ki jo nekatere družbe za upravljaje obračunajo pri zamenjavi med 
dvema skladoma, ki ju upravlja ena družba. 

Upravljalsko provizijo za upravljanje sklada letno zaračunava družba za upravljanje in se izraža 
kot delež sredstev sklada. 

Provizijo vodenja računa zaračunavajo banke in borznoposredniške hiše, kadar se vlagatelj 
odloči prek njih vlagati v investicijski sklad. 

Ostali stroški sklada vključujejo stroške borznih posrednikov, finančnih svetovalcev, skrbnika 
investicijskega sklada, izplačila agencijam za nadzor trga, obresti za kredite in izplačila za davek 
na dobiček.  

2.5. Trženje investicijskega sklada 
Investicijski sklad se lahko trži prek različnih tržnih kanalov. 

~ Neposredno prodajo izvaja kar investicijskih sklad oziroma družba za upravljanje sama ali 
prek svojih hčerinskih družb. 

~ Banke lahko nastopajo kot neposredni prodajalci svojih lastnih skladov oziroma nudijo 
svojim strankam nakup investicijskih skladov kot del storitev upravljanja premoženja. 

~ Zavarovalnice svojim strankam nudijo življenjska zavarovanja, ki so vezana na investicijske 
sklade in varčevanje za čas starosti v pokojninskih skladih. 

~ Neodvisni prodajalci niso povezani z investicijskim skladom in niso bančna institucija; to 
so borznoposredniške hiše, finančni svetovalci, ki hkrati nudijo svetovanje pri izbiri, in drugi, 
ki so na podoben način povezani z upravljanjem premoženja. 

~ Diskontni brokerji (»Discount Brokers«) so tisti prodajalci, ki so pripravljeni znižati 
provizije pri nakupu investicijskih kuponov oziroma delnic v zameno, da ne nudijo 
profesionalnega svetovanja, temveč je vse prepuščeno vlagatelju samemu. 

~ Tržnice investicijskih skladov (»Fundsupermarket«) so se razširile predvsem z razmahom 
interneta in na enem mestu ponujajo veliko skladov različnih družb za upravljanje. Poučen 
vlagatelj lahko relativno hitro izbere in kupi enega ali kar košarico investicijskih skladov. 
Običajno so tržnice opremljene tudi z orodji za ocenjevanje in rangiranje skladov (Pozen, 
1998, str. 631). Prednosti takšnega tržnega kanala so predvsem v hitrosti, velikosti ponudbe 
in nižjih provizijah. Slabost pa je, da tržnice spodbujajo k pogostemu menjavanju skladov, 
kar povzroča visoke stroške, zato so se nekateri ponudniki odločili, da zvišajo provizijo za 
prodaje v kratkem roku.  

~ Skladi za institucionalne investitorje običajno stopijo neposredno v kontakt s ciljno 
publiko in zato klasičnih tržnih kanalov ne izkoriščajo. 

Nekateri skladi ponujajo tudi obliko obročnega oziroma rentnega varčevanja v skladu, tako da 
vlagatelj vsak mesec ali četrtletje vplačuje določen znesek in s tem dosega učinek povprečnega 
stroška. V časih naraščajoče vrednosti enote premoženja vlagatelj pridobi manj kuponov, v časih 
padajoče vrednosti pa več. Povprečna cena, ki jo v opazovanem obdobju plača, je manjša od 
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tiste, ki bi jo plačal, če bi vsakič kupil določeno število investicijskih kuponov. Vsekakor to ne 
pomeni, da ima vlagatelj na koncu obdobja v prvem primeru več premoženja kot v drugem, niti 
ne pomeni, da bo pri višji volatilnosti učinek večji (Fehrenbach, 2001, str. 367-368). 

Na podlagi zapisanega se zastavlja vprašanje: »So investicijski skladi produkt ali storitev?« 
Lahko bi rekli, da so bili v preteklosti investicijski skladi v prvi vrsti storitev profesionalnega 
upravljanja z denarjem drugih oseb. Povprečen investitor je imel relativno malo odprtih računov 
pri ponudnikih tovrstnih storitev, vsak investicijski sklad pa je imel precej široko zastavljeno 
naložbeno politiko (Pozen, 1998, str. 66). V zadnjih dveh desetletjih pa bi predvsem za ameriške 
sklade lahko dejali, da so postali vse bolj podobni produktom. Če na hitro pogledamo stanje na 
ameriškem trgu namreč lahko opazimo, da je trg zasičen z več kot 500 ponudniki, ki ponujajo 
več kot 8000 vzajemnih skladov. Od kod torej tako velike številke? Razlog tiči v tem, da so ti 
skladi vse bolj različni in je vsak oblikovan, da zadosti posebnim zahtevam vlagatelja, ki ima 
sredstva naložena v posameznem skladu manj kot pet let (Pozen, 1998, str. 66). Pričakujemo 
lahko, da bodo vlagatelji postali še bolj zahtevni. Zaradi vse večjega števila investicijskih 
skladov bo postalo za manj poučene vlagatelje izbiranje zanje primernih skladov prava nočna 
mora. Zato je pričakovati, da bo industrija trgu ponudila storitve z večjo dodano vrednostjo, kar 
bo privedlo do večje segmentacije trga. Izvajali jih bodo vsi tisti, ki so del verige med 
vlagateljem in samim investicijskim skladom. Takšne storitve so svetovanje pri izbiri sklada, 
poročanje o naložbah, dostop do letnih poročil skladov prek interneta in različna internetna 
orodja za ocenjevanje naložb. Za poučene vlagatelje bo investicijski sklad ostal produkt, zaradi 
vse večje uporabnosti interneta in tržnic investicijskih skladov pa bo tudi cena vse nižja. 

2.6. Vrste skladov glede na sestavo naložb 
Denarni skladi so najbolj podobni bančnim vlogam, saj se njihova vrednost ne spreminja in 
vlagatelj v zameno za vložena sredstva dobiva določen dohodek. Večino svojega premoženja 
nalagajo v najboljše instrumente denarnega trga, le manjši del vložijo v prvovrstne vrednostne 
papirje. Običajno ves svoj dohodek izplačujejo in poleg tega z različnimi računovodskimi 
tehnikami vzdržujejo konstantno vrednost enote premoženja7. V ZDA je bilo leta 1995 več kot 
27 % sredstev investicijskih skladov v denarnih skladih (Allen, 1997, str. 559). 

Obvezniški skladi svoje premoženje nalagajo v obveznice in druge dolžniške vrednostne 
papirje. Lahko se oblikujejo za določen čas, saj imajo tovrstni papirji vsi omejeno dobo trajanja. 
Delijo se glede na celine, regije, države in valute. 

Mešani skladi ali skladi ravnotežja so skladi, ki s kombinacijo dolžniških vrednostnih papirjev 
s fiksnim donosom in delnic praviloma dosegajo višje donose kot obvezniški skladi ob manjšem 
tveganju kot je to pri delniških skladih. Podrobneje se delijo podobno kot delniški in obvezniški 
skladi. 

                                                 
7 V primeru, da pri tem spodletijo in vrednost enote pade za 0,5-1 %, temu pravimo »breaking the buck«. Sledijo 
številni ukrepi, ki zaradi stroge regulative lahko privedejo celo do likvidacije sklada. Družba za upravljanje se jim 
lahko izogne tako, da slab instrument, ki je povzročil izgubo, za svoj račun odkupi po njegovi nominalni vrednosti 
(Pozen, 1998, str. 29). 
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Delniški skladi večino svojega premoženja nalagajo v delnice in se nadalje delijo glede na 
celine, regije, države, panoge in valute, v katerih vlagajo. 

Nepremičninski skladi kupujejo nepremičnine in jih potem oddajajo ali prodajajo. Zaradi slabše 
likvidnosti so običajno oblikovani kot zaprti sklad in to za daljše obdobje. V Nemčiji poznajo 
tudi odprte nepremičninske sklade, pri katerih je največji problem ovrednotenje, ki je 
opredeljeno z zakonom. Likvidnost se zagotavlja tako, da mora vsak sklad imeti likvidna 
sredstva v višini vsaj 5 % naložb v nepremičnine (Fehrenbach, 2001, str. 205). 

Skladi alternativnih naložb (mednje štejemo tudi »Hedge Funds«) večino svojega premoženja 
nalagajo v izvedene instrumente z namenom doseči višje donose, tudi v slabih časih na borzi. 

3. Zakonska ureditev investicijskih skladov v Sloveniji 
Investicijski skladi so v slovenski zakonodaji urejeni predvsem z Zakonom o investicijskih 
skladih in družbah za upravljanje (v nadaljevanju ZISDU) ter posredno še z Zakonom o trgu 
vrednostnih papirjev (v nadaljevanju ZTVP), Zakonom o deviznem poslovanju (ZDP), Zakonom 
o prvem pokojninskem skladu republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih 
družb (ZPSPID) in z Zakonom o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD).  

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje je bil sprejet leta 1994, kasneje pa je bil 
v letih 1997, 1998 in 1999 trikrat dopolnjen oziroma spremenjen. Po ZISDU se investicijski 
skladi ustanavljajo z namenom javnega zbiranja denarnih sredstev in nalaganja tako zbranih 
denarnih sredstev v razpršen portfelj vrednostnih papirjev. V Sloveniji poznamo odprte in zaprte 
investicijske sklade, poleg tega so kot posledica privatizacije prisotni pooblaščeni investicijski 
skladi. Zakon nadalje določa družbe za upravljanje, tako običajne kot pooblaščene, saj se skladi 
ne morejo ali ne smejo upravljati sami. Za nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za ustanovitev in 
nad poslovanjem je zadolžena Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija), ki 
je bila ustanovljena leta 1994. 

3.1. Družba za upravljanje 
Družba za upravljanje je gospodarska družba s sedežem v Sloveniji, ki je ustanovljena izključno 
z namenom upravljanja investicijskih skladov8 in lahko zavzame obliko delniške družbe ali 
družbe z omejeno odgovornostjo. Kot delniška družba lahko izda le imenske delnice istega 
razreda. Osnovni kapital družbe, ki upravlja z enim investicijskim skladom, mora znašati vsaj 50 
milijonov tolarjev, če želi upravljati z več skladi, pa se meja poviša za 25 milijonov tolarjev za 
vsak nadaljnji sklad. Znesek mora biti pred vpisom družbe v sodni register oziroma pred 
oblikovanjem novega investicijskega sklada v celoti vplačan v denarju. Neposredni in posredni 
lastniki družbe za upravljanje so lahko le fizične in pravne osebe, organizirane bodisi v obliki 
družbe z omejeno odgovornostjo ali delniške družbe (1. odst. 8. člena, ZISDU, 1999). Izjeme so 
lastniki bank in hranilnic. Tuji lastniki lahko skupno pridobijo le 20-odstotni delež, če bi želeli 
imeti večji delež, morajo pridobiti soglasje Agencije. Družbo za upravljanje vodi uprava, katere 
člani morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo, najmanj tri od skupno vsaj petih let delovnih 
izkušenj s področja financ in opravljen strokovni izpit pri Agenciji.  
                                                 
8 Družba za upravljanje zato razen upravljanja skladov ne sme opravljati nobene druge dejavnosti.  
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Lastniki družbe za upravljanje morajo še pred vpisom družbe v sodni register pridobiti 
dovoljenje Agencije za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov. Eden izmed 
pogojev Agencije, ki ga določa zakon, je glede lastniških razmerij družbe za upravljanje do 
drugih, saj družba za upravljanje ne sme biti neposredno ali posredno lastnik delnic oziroma 
poslovnih deležev: 

~ druge družbe za upravljanje,  
~ banke, ki zanjo opravlja posle plačilnega prometa,  
~ depozitarja, ki hrani vrednostne papirje investicijskega sklada,  
~ borznoposredniške družbe, ki za družbo za upravljanje opravlja posle v zvezi s trgovanjem z 

vrednostnimi papirji, 
~ svojih delničarjev oziroma družbenikov.  

Lastniški kapital in sredstva družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih ta upravlja, 
morajo biti strogo ločeni, zato družba za upravljanje ne sme biti lastnik investicijskih kuponov 
vzajemnega sklada, niti ne sme kupovati delnic investicijske družbe9. Dodatno zaščito vlagatelja 
pred morebitnimi špekulacijami nudi zakon s prepovedjo vseh poslov prodaje in nakupa 
vrednostnih papirjev med: 

~ družbo za upravljanje in investicijskim skladom, 
~ družbo za upravljanje oziroma investicijskim skladom in pravno osebo, ki ima več kot 10-

odstotni neposredni ali posredni lastniški delež v družbi za upravljanje, 
~ investicijskimi skladi, ki z njimi upravlja ista družba za upravljanje. 

Vse naložbe fizičnih oseb, ki so kakorkoli povezane z družbo za upravljanje, morajo družbi javiti 
vsak posel z delnicami ali poslovnimi deleži zgoraj omenjenih pravnih oseb. Podatki se pri 
družbi za upravljanje evidentirajo in so javno dostopni. Vsak kandidat za člana uprave mora 
pridobiti dovoljenje Agencije za opravljanje funkcije. 

3.2. Skrbništvo nad sredstvi investicijskega sklada 
Skrbništvo je v Sloveniji urejeno na poseben način. Družba za upravljanje mora skleniti pogodbo 
in postati članica Klirinško-depotne družbe, ki za vsak posamezen investicijski sklad vodi 
poseben račun. Na njem se ločeno vodijo stanja vrednostnih papirjev, ki so v lasti sklada. Vendar 
pa Klirinško-depotna družba vodi le stanja tistih vrednostnih papirjev, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu, in tistih, s katerimi se trguje na neorganiziranem trgu in so hkrati izdana v 
nematerializirani obliki. Ostale vrednostne papirje10 hrani in zanje vodi račune banka oziroma 
druga organizacija, ki je pridobila dovoljenje za hrambo vrednostnih papirjev in jo potrdi 
Agencija. Za opravljanje poslov plačilnega prometa družba za upravljanje dodatno pooblasti 
zgoraj omenjeno ali katero drugo banko oziroma drugo organizacijo, ki je zadolžena za: 

~ opravljanje poslov plačilnega prometa za investicijski sklad, 
                                                 
9 Izjema so le delnice investicijske družbe v višini najmanj 1 milijona tolarjev, ki jih mora družba za upravljanje 
pridobiti ob ustanovitvi investicijske družbe in jih ne sme odtujiti dokler upravlja investicijsko družbo (2. in 3. odst. 
13. člena ZISDU, 1999). 
10 Vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu in so bili izdani kot pisne listine (v 
materializirani oblika).  
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~ izdajanje, prodajo in odkup investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma vpisovanje 
delnic investicijske družbe in denarna vplačila zanje, 

~ izračun vrednosti investicijskih kuponov, 
~ obveščanje družbe za upravljanje o vseh transakcijah v zvezi s premoženjem investicijskega 

sklada, 
~ lahko opravlja tudi druge tehnične in administrativne posle. 

Pri opravljanju teh zadolžitev mora ravnati s skrbnostjo dobre banke, neodvisno od družbe za 
upravljanje, a kljub temu upoštevati njena navodila, biti usklajena s pravili upravljanja 
vzajemnega sklada oziroma pogodbo o upravljanju investicijske družbe in nenazadnje tudi z 
zakonom. Za škodo odgovarja imetnikom investicijskih kuponov oziroma investicijski družbi in 
družbi za upravljanje.  

3.3. Investicijski sklad 
Investicijski skladi lahko v Sloveniji zavzamejo dve osnovni obliki, ki se med seboj razlikujeta 
predvsem v tem, da je ena pravna oseba, druga pa ne. V prvo skupino tako sodijo investicijske 
družbe, ki se zaenkrat še niso posebej uveljavile, v drugo pa vzajemni skladi, ki so bolj prisotni. 
Poleg tega obstajajo še pooblaščene investicijske družbe, ki so bile ustanovljene v postopku 
privatizacije in se bodo v naslednjih letih preoblikovale v običajen investicijski sklad v eni izmed 
obeh osnovnih oblik investicijskega sklada ali v kaj drugega. Nekatere določbe veljajo tako za 
vzajemni sklad kot za investicijsko družbo in jih zato lahko obravnavamo ločeno od njune 
pravne oblike. Takšne so predvsem omejitve glede naložb, članstva v organih obeh družb in 
objavljanja podatkov. Ostale, kot so na primer izdajanje investicijskih kuponov oziroma delnic, 
upravljanje sklada in vprašanje pravnega razmerja med vlagateljem in družbo za upravljanje, 
moramo obravnavati posebej.  

a) Vzajemni sklad 
Vzajemni sklad je odprt sklad pogodbenega tipa, ki ga lahko oblikuje le družba za upravljanje. V 
zakonu je opredeljen kot »premoženje, ki ga sestavljajo naložbe v vrednostne papirje in je bilo 
financirano z denarjem fizičnih oziroma pravnih oseb ter je v lasti teh oseb« (1. odst. 3. člena. 
ZISDU, 1999). Vzajemni sklad torej ni pravna oseba, temveč skupek premoženja, ki ga družba 
za upravljanje oblikuje in upravlja v korist njegovih lastnikov. Solastniško pravico investitorja 
izraža investicijski kupon in ne sme znašati več kot 5 % razen v primeru, ko je to posledica 
prodajanja investicijskih kuponov s strani drugih vlagateljev. 

Investicijski kupon je imenski in neprenosljiv vrednostni papir, ki se glasi na eno ali več enot 
premoženja vzajemnega sklada. Izda ga družba za upravljanje. Pred začetkom izdajanja mora 
pridobiti dovoljenje Agencije za upravljanje vzajemnega sklada. Ob vstopu mora biti kupon 
vplačan v celoti, ob izstopu pa je lahko zmanjšan za izstopno provizijo; obakrat mora biti plačilo 
opravljeno v celoti v denarju. Izplačilo na zahtevo investitorja mora biti opravljeno v največ 
petih delovnih dneh po prejemu zahteve, z dnem izplačila nato prenehajo pravice imetnika 
investicijskega kupona. Vrednost enote premoženja se določi tako, da se skupna čista vrednost 
sredstev vzajemnega sklada deli s številom enot premoženja v obtoku.  

Družba za upravljanje upravlja vzajemni sklad v svojem imenu in za račun imetnikov 
investicijskih kuponov ter pri tem skrbi, da je razpršenost naložb v skladu z zakonom. S tem 
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obstoji pravno razmerje neposredno med vlagatelji v sklad in družbo za upravljanje. Razmerje 
urejajo zakon ZISDU in pravila upravljanja vzajemnega sklada, v katerih so natančno 
opredeljeni tudi investicijski cilji in naložbena  politika. Zaradi varstva vlagateljev imajo določbe 
zakona naravo prisilnega predpisa in jih ni mogoče izključiti s pravili upravljanja (Predpisi, 
1994, str. 71). Družba za upravljanje imetnikom investicijskih kuponov odškodninsko odgovarja 
za povzročeno škodo. Za svoje storitve je upravičena do provizije za upravljanje, ki je lahko 
največ v višini 2 % povprečne čiste letne vrednosti sredstev vzajemnega sklada, in do vstopne in 
izstopne provizije, ki skupaj ne smeta presegati 3 % vrednosti investicijskega kupona (1-3. odst. 
42. člena ZISDU, 1999). Upravljanja skladov družba za upravljanje ne sme prepustiti tretji osebi, 
razen skrbniških poslov in poslov, ki jih sama ne sme opravljati11.  

Interese investitorjev ščiti vsaj tričlanski odbor investitorjev, ki je imenovan za eno leto in je 
lahko ponovno imenovan, v njem ne smejo biti člani uprave ali nadzornega sveta družbe za 
upravljanje in z njimi oziroma z družbo za upravljanje povezane osebe. Z imenovanjem članov 
morajo soglašati lastniki vsaj 70 % enot premoženja vzajemnega sklada. Odbor investitorjev je 
pravno smiselno analogen nadzornemu svetu investicijske družbe. 

V Sloveniji vzajemni skladi svoj dobiček bodisi izplačujejo vsaj enkrat letno oziroma na koncu 
nekega krajšega obdobja, ki je določeno v pravilih upravljanja, bodisi ga reinvestirajo. V tem 
primeru morajo vlagateljem razdeliti nove investicijske kupone v ustrezni protivrednosti. 
Razdelitev čistega dobička poteka glede na število enot premoženja oziroma na način, ki ga 
določajo pravila upravljanja sklada. 

Družba za upravljanje lahko prenese oziroma je dolžna prenesti upravljanje na drugo družbo, če 
s tem soglaša oziroma to zahteva vsaj 70 % lastnikov. V obeh primerih mora družba za 
upravljanje, ki sklad prevzame, pridobiti soglasje Agencije za prevzem upravljanja vzajemnega 
sklada. V primeru, da je bilo družbi za upravljanje odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti 
upravljanja skladov ali je bil na njo sprožen postopek stečaja ali likvidacije, se mora Agencija 
odločiti za prenos upravljanja sklada na drugo družbo za upravljanje ali za likvidacijo sklada. 
Tovrsten prenos se opravi tako, da se banko skrbnico pooblasti za vsa opravila v zvezi s 
prenosom. Stroške prenosa nosi družba, ki upravljanje prevzame, vendar lahko nasproti prvotni 
upravljalki uveljavlja pravice do povrnitve stroškov.  

Vzajemni sklad se sicer likvidira v naslednjih primerih:  

~ če v roku treh mesecev od prvega poziva k javnemu vplačevanju investicijskih kuponov niso 
vplačani kuponi v skupni vrednosti vsaj 50 milijonov tolarjev,  

~ če se čista vrednost sredstev vzajemnega sklada zmanjša pod 50 milijonov tolarjev in v 
nadaljnjih treh mesecih ne doseže te meje ali je bila v zadnjem letu pod omenjeno mejo v 
posameznih obdobjih, ki skupno presegajo šest mesecev, 

~ v drugih primerih določenih s pravili upravljanja vzajemnega sklada.  

V sklopu likvidacije se vnovčijo vse naložbe, plačajo stroški likvidacije in provizije, nato pa se 
denarna masa razdeli imetnikom investicijskih kuponov. Pred tem je potrebno začetek likvidacije 
                                                 
11 Posle z javno ponujenimi vrednostnimi papirji lahko opravljajo le pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih 
papirjev, ki so: borznoposredniške hiše, banke, Republika Slovenija in Banka Slovenije (37. člen ZTVP, 1999).  
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objaviti v Uradnem listu RS in o njem pisno obvestiti vlagatelje. Izstop iz sklada od tu naprej ni 
več možen, temveč morajo vlagatelji počakati na izplačilo iz likvidacijske mase. Prav tako tudi 
družba za upravljanje ob izplačilu ne sme zaračunavati izstopne provizije.  

b) Investicijska družba 
Investicijska družba je sklad zaprtega tipa, organiziran kot delniška družba, ki je ustanovljena 
izključno za javno zbiranje denarnih sredstev in investiranje tako zbranih denarnih sredstev v 
prenosljive vrednostne papirje po načelu omejevanja in razpršitve tveganja (1. odst. 55. člena 
ZISDU, 1999). Ker je investicijska družba pravna oseba, se zanjo, če to ni posebej določeno, 
uporabljajo določbe ZGD o delniški družbi. 

Investicijska družba se ustanovi s postopno (suksesivno) ustanovitvijo, njen ustanovitelj pa je 
lahko tudi ena sama družba za upravljanje12. Delnice družbe se vpisujejo na podlagi oglasa z 
vabilom k javnemu vpisu delnic (prospekta). Najnižji znesek osnovnega kapitala družbe znaša 
200 milijonov tolarjev. Kasneje se lahko osnovni kapital z izdajo novih delnic poveča le s 
soglasjem Agencije13. Pred začetkom javnega vpisovanja mora ustanoviteljica pridobiti 
dovoljenje za ustanovitev, sprejeti statut investicijske družbe14, podpisati pogodbo z družbo za 
upravljanje, depozitarjem in banko skrbnico ter vplačati osnovni kapital v obliki delnici v višini 
vsaj enega milijona tolarjev. Družba za upravljanje ima pravico do povrnitve stroškov 
ustanavljanja, vendar le do višine 2 % vrednosti osnovnega kapitala ob ustanovitvi. Posamezna 
fizična ali pravna oseba sme imeti neposredno ali posredno v lasti največ 5 % vseh delnic 
posamezne investicijske družbe, v nasprotnem primeru pa nima pravice do udeležbe pri dobičku 
in pri upravljanju investicijske družbe iz naslova delnic, s katerimi omejitev preseže. 
Investicijska družba svojih delnic ne sme pridobivati, zato mora poskrbeti za njihovo uvrstitev v 
borzno kotacijo v skladu s predpisi o trgu vrednostnih papirjev. 

Javna ponudba15 in vpisovanje delnic sta zasnovana na podlagi prospekta, katerega pripravi in 
izda družba za upravljanje. Investicijska družba lahko izda samo navadne delnice istega razreda, 
ki so imenske in neomejeno prenosljive. Delnice morajo biti v roku treh mesecev16 vpisane in v 
celoti vplačane v denarju. Ob pridobitvi vplačanih delnic mora vsak delničar pooblastiti 
depozitarja (Klirinško-depotno družbo) za hrambo le-teh. 

Investicijsko družbo vodi, zastopa in predstavlja v večini poslov direktor investicijske družbe, ki 
ga imenuje nadzorni svet. Slednji poleg običajnih funkcij zastopa investicijsko družbo v 
razmerju do družbe za upravljanje. Člani nadzornega sveta morajo biti neodvisni strokovnjaki, 
ne smejo biti zaposleni pri družbi za upravljanje, depozitarju ali banki, ki opravlja posle 
                                                 
12 Tu se kaže prvo izmed glavnih odstopanj od običajne delniške družbe, ki jo mora ustanoviti najmanj pet fizičnih 
oziroma pravnih oseb (170. člen ZGD, 2001).  
13 Drugače se osnovni kapital lahko poveča zaradi spremembe vrednosti premoženja investicijske družbe, torej s 
povečanjem, ki je financirano iz sredstev družbe, ali z zmanjšanjem osnovnega kapitala.  
14 V njem je določena tudi investicijska politika, ki jo bo vodila investicijska družba. 
15 Za razliko od običajnega postopka javne ponudbe delnic v zgoraj opisanem primeru ni potrebno dodatno 
dovoljenje Agencije za javno ponudbo (5. alinea 6. člena ZTVP, 1999).  
16 Če v tem času vse delnice niso vpisane, se ustanovitev upošteva kot neuspešna. Družba za upravljanje teh delnic 
ne more prevzeti sama, kot je sicer pri suksesivni ustanovitvi. 
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plačilnega prometa, imenuje pa jih družba za upravljanje ob ustanovitvi. Ustanovitev 
investicijske družbe je uspešno zaključena, ko ustanovna skupščina kot zadnja potrdi 
predlaganega ali izvoli nov nadzorni svet in sprejme ostale sklepe v zvezi z vpisanimi delnicami 
in stroški ustanovitve.  

Investicijska družba se ne sme upravljati sama, temveč mora za to pooblastiti družbo za 
upravljanje, saj velja načelo, da naj bi posle opravljal le strokovnjak. Družba za upravljanje zato 
opravlja v imenu in za račun investicijske družbe vse posle v zvezi z upravljanjem finančnega 
premoženja in zagotavlja pogoje za upravljanje investicijske družbe, njeno poslovanje in 
delovanje njenih organov. Najmanj enkrat mesečno jo o naložbah in prihodkih tudi obvešča. 
Tako nastaneta dve pravni razmerji: pravno razmerje med investicijsko družbo in njenimi 
delničarji-investitorji (urejeno s statutom družbe) in pravno razmerje med investicijsko družbo in 
družbo za upravljanje (urejeno s pogodbo o upravljanju). Družba za upravljaje mora skrbeti, da 
je razpršenost v skladu z določili zakona in naložbeno politiko določeno v pogodbi o upravljanju, 
sicer odgovarja za povzročeno škodo. Med obema mora biti zagotovljena neodvisnost 
poslovanja. Za upravljanje investicijska družba plačuje provizijo, ki ne sme presegati 2 % 
povprečne čiste letne vrednosti njenih sredstev.  

Investicijska družba lahko za upravljanje pooblasti drugo družbo za upravljanje, če od Agencije 
pridobi soglasje. Prenos se opravi, kadar obe stranki sporazumno razvežeta pogodbo o 
upravljanju ali od nje odstopi investicijska družba. V primeru, da je družbi za upravljanje 
odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti ali je nad njo začet stečajni oziroma likvidacijski 
postopek, je pogodba med njo in investicijsko družbo avtomatično razdrta. Agencija zato banki 
skrbnici dodeli opravljanje nujnih poslov v zvezi z upravljanjem finančnega premoženja, prenos 
pa mora družba za upravljanje opraviti v osmih dneh. Če investicijska družba v roku treh 
mesecev ne prenese upravljanja na drugo družbo za upravljanje, se nad njo sproži postopek redne 
likvidacije17, ne more pa začeti stečajnega postopka. Postopek je podoben kot pri vzajemnem 
skladu: najprej se unovčijo vse naložbe, nato se naredi poročilo o obveznostih, ki se kasneje 
izplačajo. Vse obveznosti nasproti družbi za upravljanje se odložijo, vse dokler niso poravnane 
obveznosti do drugih upnikov. Če poravnanje dospelih obveznosti ni mogoče, za to solidarno 
jamčita družba za upravljanje in investicijska družba.  

3.4. Naložbe investicijskih skladov 
Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje predpisuje, v katere vrednostne papirje 
sme investicijski sklad nalagati zbrana sredstva in v kakšni meri morajo biti te naložbe razpršene. 

a) Kvalitativne omejitve 
Investicijski sklad lahko svoja sredstva nalaga v tržne vrednostne papirje, ki (93a. člen ZISDU, 
1999):  

~ kotirajo na borzi ali se z njimi trguje na drugem organiziranem in nadzorovanem trgu, 
~ glede obsega, strukture in kontinuiranosti trgovanja ter lastnosti izdajatelja, izpolnjujejo 

pogoje, ki jih predpiše Agencija. 
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Poleg teh imajo lahko del naložb v bančnih denarnih depozitih, netržnih vrednostnih papirjih in v 
obliki terjatev, lahko pa Agencija tudi posebej predpiše, katere oblike so še primerne.  

Investicijski sklad med svojimi naložbami ne sme imeti vrednostnih papirjev naslednjih pravnih 
oseb (98. in 99. člen ZISDU): 

~ drugih investicijskih skladov, razen s soglasjem in pod pogoji Agencije, 
~ lastnic delnic (velja le za investicijsko družbo), 
~ družb za upravljanje in pravnih oseb, ki so neposredno ali posredno lastniki več kot 10-

odstotnega deleža DZU, ki sklad v upravlja, 
~ depozitarja (Klirinško-depotne družbe), banke ali borznoposredniške hiše, s katerimi družba 

za upravljanje, ki sklad upravlja, sklene pogodbo o opravljanju različnih poslov. 

Družba za upravljanje se sme zadolževati v svojem imenu in za račun vzajemnega sklada v višini 
do 10 % vrednosti premoženja z najemanjem likvidnostnih kreditov z rokom dospelosti največ 
šest mesecev. Investicijska družba se po drugi strani ne sme zadolževati oziroma izdajati 
dolžniških vrednostnih papirjev razen, če to Agencija posebej odobri.  

b) Kvantitativne omejitve 
Kvalitativne omejitve so predstavljene v grafikonu v Prilogi A.  

3.5. Objavljanje informacij 
Družba za upravljanje je zaradi zaščite investitorja dolžna dnevno in javno objavljati podatke o 
vrednosti enote premoženja svojih vzajemnih skladov oziroma izračunano vrednost delnic na 
osnovi čiste vrednosti sredstev investicijske družbe (knjigovodsko vrednost) in tržno ceno njenih 
delnic na borzi.   

Poleg tega mora družba za upravljanje objaviti: 

~ prospekt vzajemnega sklada oziroma delnic investicijske družbe, ki ga mora odobriti 
Agencija in je nato objavljen in je na razpolago javnosti ob začetku javne ponudbe, 

~ letno in polletno poročilo o poslovanju investicijskega sklada, 
~ poročilo o sestavi naložb investicijskega sklada, 
~ letno poročilo družbe za upravljanje z revidiranimi računovodskimi izkazi, ki ga mora poslati 

tudi vlagateljem. 

3.6. Nadzor na trgu investicijskih skladov 
Nadzor nad poslovanjem investicijskih skladov in družb za upravljanje in hkrati tudi Klirinško-
depotne družbe in borznoposredniških hiš opravlja Agencija za trg vrednostnih papirjev. 
Dodeljuje razna dovoljenja v zvezi z upravljanjem in skrbništvom nad investicijskimi skladi in 
jih lahko tudi odvzame. Izda lahko odredbo, s katero družbo za upravljanje pripravi k odpravi 
nepravilnosti in pomanjkljivosti pri poslovanju oziroma vodenju poslovnih knjig. Določa 
metodologijo za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada in posebna določila glede 
vsebine prospekta, letnega in polletnega poročila poslovanja sklada in poročila o sestavi naložb. 

                                                                                                                                                             
17 To je tudi razlog, da odstop od pogodbe o upravljanju s strani družbe za upravljanje ni mogoč, saj bi to 
avtomatično sprožilo likvidacijo investicijske družbe (Predpisi, 1994, str. 79).  
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Za svoje storitve zaračunava družbam za upravljanje nadomestilo v deležu povprečne letne čiste 
vrednosti sredstev vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe ali pooblaščene investicijske 
družbe18.  

3.7. Prodaja deležev tujih investicijskih skladov v Sloveniji 
Z novim Zakonom o deviznem poslovanju in sklepi Banke Slovenije se je julija 2001 končno 
oblikovala pravna podlaga za naložbe slovenskih vlagateljev v tuje vrednostne papirje, med 
njimi tudi investicijske sklade. V tujini lahko nekateri investicijski kuponi kotirajo na 
organiziranem ali neorganiziranem trgu vrednostnih papirjev19, zato sodijo v kategorijo naložb v 
vrednostne papirje, za katere veljajo pogoji in načini nakupa Banke Slovenije. Agencija je 
namreč sprejela stališče, da se za naložbe v SICAV družbe, ki so uvrščene v uradno kotacijo 
borze (organiziran trg vrednostnih papirjev) upoštevajo določila za delnice. Ker se ti skladi 
precej razlikujejo, mora Agencija za vsak konkreten sklad ugotoviti njihove značilnosti in pravno 
naravo vrednostnih papirjev, ki jih izdajajo. Z njenim soglasjem lahko tuji upravljalci pričnejo 
sami ali posredno prek pooblaščenih udeležencev za trženje prodajati delnice vzajemnih skladov 
v Sloveniji. Najpomembnejše omejitve Banke Slovenije so: nakup in prodaja se lahko izvedeta le 
prek pooblaščenega slovenskega udeleženca trga, potrebno je zagotoviti račun izločenih deviznih 
sredstev in stranka se mora seznaniti s pogoji in tveganji trgovanja v tujini ter jih tudi pisno 
sprejeti (Potisk, 2002, str. 63).  

3.8. Pooblaščene družbe za upravljanje in pooblaščene investicijske družbe 
Pooblaščena družba za upravljanje in pooblaščena investicijska družba sta posebni obliki družb 
za upravljanje in investicijskih družb. Pooblaščena investicijska družba (v nadaljevanju PID) se 
razlikuje od zgoraj predstavljene investicijske družbe po tem, da poleg denarnih sredstev zbira 
lastniške certifikate in jih nato nalaga tudi v tiste delnice, ki so bile izdane v skladu s predpisi o 
lastninskem preoblikovanju podjetij v Sloveniji. Pooblaščena družba za upravljanje (v 
nadaljevanju PDZU) je družba za upravljanje, ki dobi posebno dovoljenje za upravljanje PID.  

Nekatere posebnosti pooblaščene družbe za upravljanje so opisane spodaj.  

~ Za delnice PDZU ni potrebno, da so pred vpisom vplačane v celoti, temveč zadostuje, da je 
za vsako delnico vplačanih 50 % njene vrednosti, preostala vrednost pa mora biti vplačana v 
naslednjih dveh letih.  

~ Družbeniki PDZU ne smejo biti Republika Slovenija, pravne osebe, katerih večinskih lastnik 
je, pravne osebe, ki imajo med viri sredstev v bilanci stanja družbeni kapital, in pravne osebe, 
ki so v razmerju do prvih dveh odvisne ali obvladujoče družbe. Omejitev ne velja za banke in 
zavarovalnice. Prav tako lahko tujci pridobijo skupno več kot 10-odstotni delež v PDZU le s 
soglasjem Agencije in ministrstva, pristojnega za ekonomske odnose in razvoj. 

~ PDZU lahko tudi po vpisu PID v sodni register pridobi delnice slednje, v zameno za 
povrnitev stroškov ustanovitve in za plačilo dela provizije v denarju. 

                                                 
18 V tem primeru se povprečna letna čista vrednost sredstev zmanjša za povprečno stanje neizkoriščenih lastninskih 
certifikatov. 
19 To velja predvsem za odprte SICAV sklade, ki so podrobneje razloženi v poglavju 5, in za zaprte investicijske 
družbe. 
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~ PDZU v primeru, da PID sme nadzorovati in upravljati podjetja, v katerih ima deleže, 
opravlja vse posle v zvezi s tem v imenu in za račun PID.  

~ PDZU ni dolžna pooblastiti banke za opravljanja poslov v zvezi z denarnim poslovanjem.  

Tudi pooblaščena investicijska družba ima nekaj drugih posebnosti kot le zbiranje lastniških 
certifikatov, ki so podrobneje opisane spodaj. 

~ Najnižji znesek osnovnega kapitala znaša le 100 milijonov in ne sme presegati 10 milijard 
tolarjev. 

~ Delnice PID so imenske in v času pred uvrstitvijo na organiziran trg vrednostnih papirjev 
neprenosljive. Lahko se vplačajo tako v denarju kot tudi z lastniškimi certifikati in morajo 
biti prav tako v celoti vplačane v roku šestih mesecev pred vpisom v sodni register.  

~ Kadar PID pridobi zadostno število delnic posameznega izdajatelja, sme opravljati tudi 
dejavnost nadzora in upravljanja takšne družbe.  

~ PID je dolžna PDZU za upravljanje plačati provizijo, ki ne sme presegati 3 % povprečne 
čiste letne vrednosti sredstev PID. Prvih pet let se del provizije v višini 1 % povprečne čiste 
vrednosti sredstev izplača v delnicah, ki jih sme v višini 5 % zneska osnovnega kapitala PID 
ob ustanovitvi dodatno izdati, in jih PDZU ne sme prodati dokler upravlja PID oziroma se ta 
ne uvrsti na organiziran trg vrednostnih papirjev. Pri izračunu se povprečna letna čista 
vrednost sredstev pooblaščene investicijske družbe zmanjša za povprečno letno vrednost 
neizkoriščenih lastninskih certifikatov. 

~ Posebnosti v zvezi z naložbami so:  
• PID lahko svoja sredstva nalaga v netržne delnice, izdane v postopku lastninskega 

preoblikovanja, v druge netržne vrednostne papirje (le do 10 % vrednosti sredstev) in v 
poslovne deleže pravnih oseb, ki so opravile lastninsko preoblikovanje (2. odst. 140. 
člena ZISDU, 1999), 

• PID ima lahko naložena sredstva tudi v nepremičninah, ki jih pridobi od Sklada RS za 
razvoj vendar le do višine 20 % vseh naložb, 

• za PID ne veljajo omejitve glede bančnih denarnih depozitov, netržnih vrednostnih 
papirjev in naložb v vrednostne papirje posameznih izdajateljev in z njimi povezanih 
oseb, 

• zakon natančno določa pravila trgovanja s prenosljivimi delnicami, ki jih PID pridobi od 
Sklada Republike Slovenije. 

Preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb je trenutno precej pereča tema. Tako so se 
nekatere PID že začele preoblikovati, in sicer sta zaenkrat dve možnosti: preoblikovanje v 
investicijsko družbo, ki mora svoje naložbe uskladiti z določbami zakona in preoblikovanje v 
javne holding družbe. Veliko družb za upravljanje naj bi svoje PID preoblikovale v obe varianti, 
ločeno glede na ustreznost posameznih naložb. Z novim predlogom zakona je predlagana tudi 
možnost, da bi se PID lahko preoblikovale v vzajemne sklade, vendar po mnenju ge. Malerič z 
Agencije za trg vrednostnih papirjev za to posamezne PDZU ne kažejo posebnega zanimanja.  
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3.9. Predlog novega zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 
(ZISDU-1) 

Eden izmed ciljev diplomske naloge je tudi primerjava slovenske zakonodaje z avstrijsko, ki naj 
bo čimbolj aktualna, zato je potrebno upoštevati tudi spremembe na trgu investicijskih skladov v 
kratkem do srednjem roku. Predlog novega zakona je vlada prvič določila 19.4.2001, vendar je 
bil v začetku julija pripravljen nov predlog ZISDU-1 za sprejem zakona po hitrem postopku. 
Namen novega zakona je predvsem dokončno urediti področje investicijskih skladov tako, da bo 
usklajeno z evropsko direktivo o investicijskih skladih (85/611/EEC, ki je bila dopolnjena in 
spremenjena z direktivama 88/220/EEC, 95/26/EC in v letu 2002 še z direktivama 2001/107/EC 
in 2001/108/EC) in zato podobno ureditvi držav članic EU. Na ta način bi se slovenski trg lahko 
nadalje razvijal in bil konkurenčnejši evropskemu. Nov vladni predlog je bil pripravljen zaradi 
dveh novih direktiv, ki urejata področje obveščanja javnosti in določbe o družbi za upravljanje 
glede prenosa nekaterih storitev upravljanja na druge osebe, upravljanja s premoženjem dobro 
obveščenih investitorjev s strani družbe za upravljanje in medsebojne odnose med družbo za 
upravljanje in skrbnikom (UVI, 3.7.2002, str. 2). Predlog vse te spremembe upošteva, uvaja tudi 
investicijsko družbo tveganega kapitala in nekoliko podrobneje ureja pokojninske sklade. Na 
področju preoblikovanja pooblaščenih investicijskih družb »uvaja možnost preoblikovanja 
pooblaščenih investicijskih družb v vzajemne sklade in z namenom preprečitve nelojalne 
konkurence investicijskim skladom opredeli kriterije javnega finančnega holdinga ter nadzor 
javnih finančnih holdingov nastalih s preoblikovanjem pooblaščenih investicijskih družb« (UVI, 
3.7.2002, str. 2). 

Vlada s sprejemom ZISDU-1 zamuja, saj bi moral biti v skladu z zavezo, ki jo je Slovenija dala 
EU, uveljavljen najkasneje do aprila 2002. Predlog še ni bil deležen prve obravnave v 
parlamentu, saj se je zaustavilo pri usklajevanju vladnih koalicijskih strank. Številne pripombe 
prihajajo tudi s strani Združenja družb za upravljanje, Agencije za trg vrednostnih papirjev in 
parlamentarnega sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve. Sporna je predvsem predlagana 
ureditev javnih finančnih holdingov kot novih pravnih oblik, v katere se lahko preoblikujejo PID 
(STA, 11.9.2002).  
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4. Zakonska ureditev investicijskih skladov v Avstriji 
Korenine zakonske ureditve investicijskih skladov v Avstriji sežejo v leto 1963, ko je bil prvič z 
namenom reguliranja pravnih odnosov med vlagatelji sklada, družbo za upravljanje in skrbniško 
banko sprejet Zakon o investicijskih skladih (Investmentfondsgesetz, v nadaljevanju InvFG). 
Zakon je temeljil na takratnem nemškem in švicarskem zakonu, zato ni čudno, da so dovoljeni le 
odprti vzajemni skladi. Novel zakona ni bilo veliko, najpomembnejše so bile v letih 196820, 
198721, 1993, 1998 in zadnji dve leta 2001. Najpomembnejši sta predzadnji dve. Novela leta 
1993 je pomenila uskladitev z direktivo Evropske unije (direktiva 85/611/EEC o investicijskih 
skladih) in s tem liberalizacijo in internacionalizacijo trga kapitala ter vključitev določb takratne 
davčne reforme. S tem je zakon o investicijskih skladih poglavitna pravna podlaga, ki ureja 
organizacijo, nadzor in obdavčenje investicijskih skladov. Novela zakona leta 1998 pa je reakcija 
na dogajanje na trgu, ko so se pojavili številni tuji skladi, katerim domači skladi zaradi zakonskih 
omejitev glede organiziranosti in naložbene politike skladov niso bili kos, saj je bil trg vse bolj 
koncentriran in potrebna je bila pravna podlaga za utrditev tretjega stebra pokojninskega sistema. 
Ker do spremembe direktive kljub obljubam ni prišlo, so se posamezne države članice (tudi 
Avstrija) odločile, da to težavo rešijo same in spremenile so svoje nacionalne zakone. Zadnji 
noveli zakona leta 2001 sta prva povsem davčne narave, z njo je bil uveden zaščitni davek na 
tuje investicijske sklade, s čimer so ti avtomatično v davčno slabšem položaju, druga pa pomeni 
novo ureditev nadzora nad finančnim in kapitalskim trgom v Avstriji, saj je bila z njo 
ustanovljena nova nadzorna institucija in sicer Agencija za nadzor finančnega trga 
(Finanzmarktaufsicht, v nadaljevanju Agencija FMA). Družbe za upravljanje sodijo med 
kreditne institucije in morajo kot takšne upoštevati določbe zakona o bančništvu 
(Bankwesengesetz, v nadaljevanju BWG), razen v primerih, ko to izrecno določa zakon o 
investicijskih skladih. Poleg teh dveh, so podležene še enemu izmed obeh zakonov o 
gospodarskih družbah (zakon o družbah z omejeno odgovornostjo – Gesetz über Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung, in zakon o delniških družbah – Aktiengesetz, v nadaljevanju AktG), 
zakonu o kapitalskem trgu (Kapitalmarktgesetz, v nadaljevanju KMG) in zakonu o skrbništvu 
(Depotgesetz).  

V Avstriji poznajo le odprte sklade. Oblikovani so na podlagi pogodbe, ki je sklenjena med 
družbo za upravljanje oziroma investicijskim skladom in vlagateljem, ki tako dobi lastniško 
pravico nad skladom. Delijo se v dve skupini: v prvo sodijo vzajemni skladi, ki so na voljo širši 
javnosti (»Publikumsfonds«), v drugo pa posebni skladi (»Spezialfonds«), ki imajo največ 10 
lastnikov, kateri so znani in niso fizične osebe. Investirajo lahko v vse vrste vrednostnih papirjev, 
predpisani sta le razpršitev tveganja in upoštevanje interesov vlagateljev. V nadaljevanju bodo 
investicijski skladi opisani na splošno, kar velja za vse vzajemne sklade in ne vedno za posebne 

                                                 
20 Zaradi naraščajoče ponudbe tujih investicijskih skladov je zakonodajalec opredelil oglaševanje vlaganja v  
investicijskih skladih kot bančni posel, s čimer so bile družbe za upravljanje dodatno podvržene še zakonu o 
bančništvu. Hkrati je bilo z novelo prepovedano oglaševanje skladov skladov, saj ti po takratnem mišljenju niso bili 
oblikovani v skladu z razpršitvijo tveganja. 
21 Novela je prinesla mnoge sprememb, ki so v prvi vrsti posledica novega zakona o bančništvu. 
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sklade. Zakon podrobneje določa tudi pokojninske sklade in javno ponudbo investicijskih 
skladov iz držav članic EU in drugih držav.  

4.1. Družba za upravljanje 
Družba za upravljanje (»Kapitalanlagegesellschaft«) je gospodarska družba s sedežem v 
Avstriji, ustanovljena z namenom upravljanja investicijskih skladov, ki lahko opravlja tudi druge 
podobne posle. Dovoljeni obliki gospodarske družbe sta delniška družba in družba z omejeno 
odgovornostjo, pri čemer mora biti začetni osnovni kapital najmanj 2,5 milijonov evrov (4. odst. 
3. člena BWG, 2002). Družba za upravljanje lahko polovico vsega svojega premoženja investira 
brez omejitev, druga polovica mora biti zaradi zaščite upnikov naložena v pupilarno varne 
naložbe22. Kot delniška družba (AG) lahko izda le imenske delnice, ki so prenosljive le s 
predhodno odobritvijo s strani nadzornega sveta, kot družba z omejeno odgovornostjo (GmbH) 
pa mora iz prejetega agia23 ob izdaji investicijskih kuponov oblikovati posebno rezervo, ki se 
lahko porabi le za kritje zmanjšanja vrednosti in posebnih izgub (6. odst. 2. člena InvFG, 2001). 
Družbo vodi vsaj dvočlansko vodstvo, člani imajo lahko le skupno prokuro24, vsaj eden mora 
živeti v Avstriji in govoriti nemško. Vsak izmed članov uprave mora imeti ustrezno teoretično in 
praktično znanje, izkušnje z vodenjem25 in osebnostne lastnosti za vodenje tovrstne družbe. 
Družbo nadzorujejo nadzorni svet26, državni komisar in njegov zastopnik, slednja določi minister 
za finance27.  

Ker upravljanje skladov glede na Zakon o bančništvu sodi med bančne posle, mora družba za 
upravljanje kot kreditna institucija pridobiti koncesijo Agencije FMA za opravljanje svoje 
dejavnosti. Preden lahko izda prospekt o svojih investicijskih skladih, mora pridobiti dve 
dovoljenji Agencije FMA in odobritev izbire skrbniške banke in pravil upravljanja sklada, ki jih 
morata pred tem odobriti tudi nadzorni svet družbe za upravljanje in skrbniška banka. V primeru, 

                                                 
22 Pupilarno varne naložbe so v zakonu določene kot nizko tvegane in so potrebne zato, da se ne zmanjša 
potencialna odgovornost družbe za upravljanje. Mednje sodijo: hranilne vloge pri banki, ki izpolnjujejo posebne 
pogoje, obveznice, za katere jamči država ali zveza in so deljene na več nominalni zneskov, terjatve, ki so vpisane v 
glavno knjigo državnih dolgov (»Bundesschuldbuchforderung«), hipotekarne obveznice (»Pfandbrief«), občinske 
obveznice (»Kommunalobligation«), naložbe v investicijske sklade, ki vlagajo izključno v pupilarno varne naložbe 
in drugi vrednostni papirji, ki ustrezajo določbam v zakonu ter v določenih primerih celo nepremičnine (230.a-e 
členi ABGB, 2001 in 6. odst. 5. člena InvFG,2001). 
23 Agio so vsa tista sredstva, ki jih družba za upravljanje pridobi izključno na osnovi vstopne provizije.  
24 Določba je prevzeta iz zakona o bančništvu, saj gre za načelo štirih oči (»Vieraugenprinzip«), ki velja za vodstvo 
bank in po katerem morata biti za vsak posel pooblaščena in odgovorna vsaj dva (12. alinea 1. odst. 12. člena 
BWG,2002).  
25 Med ustrezne vodstvene izkušnje sodi opravljanje dela na vodstvenem položaju v podjetju podobne velikosti in 
dejavnosti najmanj tri leta.  
26 Nadzorni svet mora biti sklican ne glede na to kakšno pravno obliko prevzame družba za upravljanje in ne 
ozirajoč se na določbe zakona o gospodarskih družbah.  
27 Tu se kaže posebna pazljivost zakonodajalca, saj je za primerjavo zanimivo dejstvo, da je nadzor državnega 
komisarja pri drugih kreditnih institucijah potreben šele takrat, ko imajo te bilančno vsoto večjo od 375 milijonov 
evrov (1. alinea 6. odst. 7. člena BWG, 2002). Argument za pazljivost tiči v nepreglednosti bilančnih izkazov družb 
za upravljanje, saj ta ne prikazuje jasno njihovih mikro in makro gospodarskih funkcij (Sieberer, 1996, str. 155). 
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da želi družba za upravljanje upravljati različne investicijske sklade, mora za vsakega posebej 
dobiti dodatno dovoljenje Agencija FMA.  

Družba za upravljanje upravlja investicijske sklade v svojem imenu in za račun imetnikov tako, 
da skrbi za uresničevanje interesov investitorjev in pri tem ravna pošteno, vestno in v skladu z 
zakonom. Tako obstoji pravno razmerje med družbo za upravljanje in varčevalcem v njenih 
investicijskih skladih, saj se družba obveže, da bo nalagala sredstva investitorja in upravljala s 
skladom v skladu z interesi vlagatelja, s ciljem razpršitve tveganja in se izogibala špekulacijam. 
Razmerje je urejeno na podlagi zakona (InvFG), pravil upravljanja sklada in nenazadnje z 
investicijskim kuponom. Družba za upravljanje je pooblaščena, da uresničuje vse pravice 
povezane z vrednostnimi papirji, v katere prek sklada vlaga, v skladu z interesi vlagateljev, s 
čimer je lastništvo premoženja ločeno od razpolagalnih pravic nad njim. Upravljanje sklada in z 
njim povezane pravice lahko prenese na tretjo osebo. Zato naj bi se zaradi specializacije 
povečala učinkovitost upravljanja ne da bi se zmanjšali odgovornosti družbe za upravljanje in 
skrbniške banke do vlagatelja. Vlagatelj lahko izgubi solastniško pravico proti svoji volji le v 
primeru likvidacije sklada. 

Poleg dejavnosti upravljanja skladov, lahko družba za upravljanje nalaga svoje premoženje v 
različne oblike premoženja in opravlja z upravljanjem sklada povezane posle, ki so: ustanovitev 
podjetja za prodajo investicijskih kuponov, udeležba v kapitalu druge investicijske družbe, 
hramba investicijskih kuponov tujih investicijskih skladov, prevzem upravljanja tujih skladov,  
svetovanje drugim investicijskim skladom in pravnim ter fizičnim osebam glede nalaganja 
premoženja in drugi. S tem je družba za upravljanje ločena od skrbniške banke prek ozko 
določene dejavnosti in dodatno s predpisom, da posamezni člani organov (nadzorni svet, 
vodstvo, prokuristi) ne smejo biti v obeh institucijah isti, razen prokurista skrbniške banke, ki je 
lahko član nadzornega sveta družbe za upravljanje28.  

4.2. Skrbništvo nad sredstvi investicijskega sklada 
Instrument skrbniške banke je bil uveden z namenom zaščititi vlagatelje, saj so se tako razdelile 
kompetence med družbo za upravljanje, ki je zadolžena za investicijske odločitve, in skrbniško 
banko, ki skrbi za izvrševanje teh odločitev in kontrolo nad njimi. Skrbniška banka je lahko 
kreditna institucija, ki ima dovoljenje za opravljanje skrbniških poslov, njeno izbiro pa mora 
potrditi Agencija FMA.  

Zadolžena je za naslednja opravila:  
~ podpisovanje in hrambo investicijskih kuponov pred izdajo,  
~ izdajanje investicijskih kuponov proti celotnemu vplačilu vložka,  
~ izplačevanje dobičkov investicijskega sklada,  
~ odkup investicijskih kuponov v njihovi protivrednosti, 
~ izračun čiste vrednosti sredstev sklada,  

                                                 
28 Zakonodajalec je želel zagotoviti vsaj delno neodvisnost družbe za upravljanje, saj je v Avstiji skrbniška banka 
pogosto edini lastnik družbe za upravljanje (Sieberer, 1996, str. 137).  
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~ izračun in objavo vrednosti enote premoženja ob vstopu in izstopu iz sklada, ko pride do 
vplačila ali izplačila iz sklada oziroma vsaj dvakrat mesečno29 ter 

~ likvidacijo investicijskega sklada oziroma prenos upravljanja na drugo družbo za upravljanje.  

Nadalje so funkcije skrbniške banke kot skrbnika investicijskega sklada, ki jih opravlja v lastnem 
imenu še:  
~ hramba vrednostnih papirjev, ki so v lasti investicijskega sklada in  
~ vodenje računov posameznih investicijskih skladov, s katerimi določena družba upravlja. 

Skrbniška banka mora delovati zakonito in skrbeti za nadzor nad zakonitim delovanjem družbe 
za upravljanje ter nasprotnem primeru preprečiti nadaljnje ravnanje v nasprotju z zakonom. Za 
škodo, ki jo povzroči po lastni krivdi, je odgovorna družbi za upravljanje in vlagateljem.  

4.3. Investicijski sklad 
Investicijski skladi niso pravne osebe, temveč skupek premoženja, ki "sestoji pretežno iz 
vrednostnih papirjev, je razdeljen na enake deleže v obliki investicijskih kuponov, kateri dajejo 
lastniške pravice vlagateljem, in je nastal v skladu z zakonom o investicijskih skladih". Družba 
za upravljanje lahko investicijski sklad ustanovi na dva načina (Sieberer, 1996, str. 177). 

~ Pri »cash method« družba za upravljanje skupaj s skrbniško banko izda investicijske kupone 
po poljubno določeni emisijski ceni. Kasneje vplačana sredstva investira v vrednostne papirje 
in druge instrumente. Prednost te metode za družbo za upravljanje je, da potrebuje manj 
lastniškega kapitala in je z ustanovitvijo izpostavljena le manjšemu tveganju. Po drugi strani 
so vlagatelji tisti, na katere pade večina tveganja, saj se lahko zgodi, da prvotna cena 
investicijskega kupona kasneje ne doseže več tako visoke vrednosti. 

~ Drugi način je «appropriation method«, po katerem mora družba za upravljanje pred izdajo 
investicijskih kuponov pridobiti določeno premoženje v vrednostnih papirjih iz lastnega 
kapitala ali iz tujih sredstev v obliki kredita, ki ga pridobi pri skrbniški banki. Cena 
investicijskega kupona je nato določena tako, da se vrednost pridobljenega premoženja deli s 
številom investicijskih kuponov v izdaji. Prednosti te metode so pretežno na vlagateljevi 
strani, saj je od začetka zagotovljena višina njegovega deleža v investicijskem skladu. 
Družba za upravljanje prevzame večino tveganja, saj se ji lahko pripeti, da ne proda toliko 
investicijskih kuponov, kolikor je znašala njena prvotna investicija v investicijski sklad.  

Investicijski kuponi so vrednostni papirji, ki so bodisi imenski ali prinosniški 30, njihova vrednost 
je izražena z enim deležem ali večimi v investicijskem skladu. Izražajo solastniško pravico 
vlagatelja v investicijskem skladu ter s tem njegove pravice v razmerju do družbe za upravljanje 
in skrbniške banke ter so poleg tega deležni tudi posebne davčne obravnave. Ob vstopu v 
investicijski sklad mora biti investicijski kupon vplačan v celoti, in sicer v denarju ali v 
vrednostnih papirjih z borzno vrednostjo, katera se upošteva na dan izdaje investicijskega 
kupona in glede na pravila upravljanja investicijskega sklada. Posamezen investicijski sklad ima 
                                                 
29 Vrednost enote premoženja je lahko zmanjšana za vstopno in izstopno provizijo. 
30 Razlika med obema je v prenosljivosti in vpisu. Prinosniški vrednostni papir je prosto prenosljiv, medtem ko je 
imenski prenosljiv le z indosamentom. Poleg tega je potrebno obvestiti družbo, lahko je potrebno celo soglasje 
njenega vodstva. Lastnik imenskega vrednostnega papirja je vpisan v delniško knjigo (10. in 61. člen AktG, 2001). 
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lahko več razredov investicijskih kuponov. Vlagatelj ima kadarkoli pravico do izstopa iz 
investicijskega sklada. Družba za upravljanje mu izplača ali za svoj račun odkupi njegov delež, 
pri čemer lahko zaračuna tudi izhodno provizijo. Izplačilo lahko izostane v primeru, da gre za 
izredne razmere in je obveščena Agencija FMA. Vrednost enote premoženja sklada se izračuna 
tako, da se deli čista vrednost sredstev povečana za dobiček s številom vseh enot v kroženju. 
Čista vrednost sredstev je vrednost vseh vrednostnih papirjev glede na njihovo tržno vrednost, 
povečana za ostale naložbe in terjatve ter zmanjšana za obveznosti. Še ena posebnost 
investicijskih kuponov v Avstriji je, da so lahko izdani tudi kot neke vrste skupinska listina, ki 
izraža pravice več različnih investicijskih kuponov iz različnih razredov posameznega sklada, ali 
pravice investicijskih kuponov iz različnih skladov, s katerimi upravlja ista družba za upravljanje 
ali pravice investicijskih kuponov skupine vlagateljev.  

Investicijski skladi smejo svoj dobiček izplačevati oziroma ga lahko namenijo za nove naložbe, 
pri čemer je ta vseeno obdavčen z davkom od kapitalskih dobičkov. Zadržanje dobička lahko 
velja za investicijski sklad ali za posamezen razred investicijskih kuponov. Dobiček, ki je 
sestavljen iz dividend in obresti na eni in kapitalskega dobička na drugi strani, lahko družba za 
upravljanje tudi v celoti izplača.  

Pogosto posamezna družba za upravljanje upravlja več skladov, med katerimi so si nekateri 
precej podobni. Zakon dovoljuje združitev teh skladov pod pogojem, da dobi družba dovoljenje 
Agencije FMA, da se strinjata nadzorni svet in skrbniška banka ter da so interesi vseh vlagateljev 
zaščiteni. Združitev je možna tudi za dva investicijska sklada, ki ju upravljata različni družbi za 
upravljanje (Heidinger, 1998, str. 34). Vlagatelji naj bi bili zaradi večjega obsega združenega 
investicijskega sklada deležni nekaterih ugodnosti.  

Družba za upravljanje preneha z upravljanjem investicijskega sklada v naslednjih primerih: 

~ pridobitev dovoljenja Agencije FMA in objava prekinitve upravljanja v uradnem listu ali 
podobnem javnem glasilu (velja šest mesečni odpovedni rok),   

~ prekinitev upravljanja brez pridobitve dovoljena v primeru, da gre za investicijski sklad z 
manj kot 370 tisoč evrov premoženja (potrebno je obvestiti Agencijo FMA), 

~ prenehanje koncesije za upravljanje investicijskega sklada, 
~ prenos premoženja ali združitev z drugim investicijskim skladom iste ali druge družbe za 

upravljanje; potrebno je dovoljenje Agencije FMA in ne sme biti stroškov v breme 
vlagatelja. 

V primeru, da družba za upravljanje ne pridobi nove koncesije za upravljanje investicijskega 
sklada, se upravljanje prenese na skrbniško banko. Ta lahko upravljanje z dovoljenjem Agencije 
FMA v roku pol leta prenese na drugo družbo. Upoštevati mora interese vlagateljev in prenos 
objaviti. Druga možnost je likvidacija investicijskega sklada. Po objavi likvidacije ni več možno 
izplačilo izstopa iz sklada, vse naložbe se v najhitrejšem času vnovčijo in šele po izplačilu 
obveznosti investicijskega sklada in izplačilu družbi za upravljanje in skrbniški banki se 
izplačajo njegovi vlagatelji. V Avstriji je možno tudi oblikovanje investicijskih skladov za 
določeno časovno obdobje (»Laufzeitfonds«); v tem primeru se likvidacija izvrši avtomatično po 
preteku tega časa. Pogoj je, da takšni skladi večino svojega premoženja vlagajo v obveznice in 
terjatve, ki so vpisane v zvezno knjigo dolgov (»Bundesschuldbuchforderung«).  
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4.4. Naložbe investicijskih skladov 
a) Kvalitativne omejitve 

Investicijski skladi nalagajo svoje premoženje pretežno v vrednostne papirje, ki:  

~ kotirajo na eni izmed borz držav članic Evropske unije ali  
~ se z njimi trguje na drugem priznanem, javnem, organiziranem in nadzorovanem trgu 

vrednostnih papirjev (drugi trg v nadaljevanju) v državi članici EU ali 
~ kotirajo na borzi ali se z njimi trguje na drugem trgu v državi, ki ni članica EU; izbira borze 

oziroma trga mora biti posebej omenjena v pravilih upravljanja sklada ali 
~ so sprejeti v novo izdajo, ki vsebuje določbo o uvrstitvi na eno izmed zgoraj omenjenih borz 

oziroma trgov v roku enega leta od izdaje. 

Zakon vrednostnih papirjev natančneje ne določa, vendar se lahko sklicujemo na zakon o 
kapitalskem trgu, ki mednje šteje (4. alinea 1. odst. 1. člena KMG, 2001): delnice, začasne listine 
(»Zwischenschein«), vrednostne papirje, ki lastniku priznavajo le premoženjske pravice (pri 
udeležbi, izkupičku iz likvidacije ali pri nakupu novih delnic; »Genußschein«), navadne 
obveznice, hipotekarne obveznice, občinske obveznice, bančne srednjeročne obveznice 
(»Kassenobligation«), blagajniške zapise (»Kassaschein«), investicijske kupone in delnice 
investicijskih družb, vrednostne papirje, ki imetniku dajejo pravico udeležbe v udeležbenem 
kapitalu (nudijo le premoženjske pravice, podobni so prednostnim delnicam; 
»Partizipationsschein«), in druge sprejemljive vrednostne papirje.  

Poleg tega imajo sredstva lahko naložena v instrumentih denarnega trga in v bančnih depozitih 
ter v praktično vseh ostalih vrstah naložb31, vse dokler so te v skladu:  

~ s posebnimi pogoji o naložbah32 in omejitvah razpolaganja,  
~ z načelom razpršitve tveganja,  
~ so zaščiteni interesi vlagateljev, 
~ je možno stalno vrednotenje naložbe oziroma vsaj takrat, ko se izračunava vrednost enote 

investicijskega sklada in njena vnovčitev v najkrajšem možnem času.  

b) Kvantitativne omejitve 
Kvantitativne omejitve so zaradi boljše predstavnosti v Prilogi B. 

c) Posebna določila o naložbah in omejitvah razpolaganja 
Družba za upravljanje lahko premoženje sklada naloži tudi v izvedene finančne inštrumente, in 
sicer v terminske pogodbe, finančne terminske pogodbe in nenazadnje opcije napisane na 
                                                 
31 Ostale naložbe so tisti vrednostni papirji in njim podobne pravice, ki ne sodijo v eno izmed zgoraj opisanih skupin 
vrednostnih papirjev (3. alinea 1. odst. 20. člena InvFG, 2001). Te so vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na 
borzi ali drugem organiziranem trgu in posebni dolžniški papirji, ki jih zakonodajalec obravnava kot enakovredne 
vrednostnim papirjem in mednje v Avstriji sodijo terjatve, ki so vpisane v glavno knjigo državnih dolgov 
(»Bundesschuldbuchforderung«) in obvezniška posojila (»Schuldscheindarlehen«) (Sieberer, 1996, str. 185). 
Takšno ureditev določa 20. člen direktive o investicijskih skladih, saj je država dolžna komisiji sporočiti kateri so ti 
dolžniški papirji. 
32 Posebni pogoji veljajo za investicijske sklade, katerih investicijski kuponi so primerni za pupilarno varno naložbo, 
za sklade skladov, za pokojninske sklade in za naložbe v izvedene vrednostne papirje.  
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vrednostne papirje, indekse vrednostnih papirjev, valute in finančne terminske pogodbe. 
Predpogoj je, da so izvedeni posli kot tudi trgi, na katerih naj bi se trgovalo, vnaprej določeni v 
pravilih upravljanja investicijskega sklada. Nadalje so tu še omejitve, ki se nanašajo na izvedene 
inštrumente in so predstavljene v sliki v Prilogi C. 

Družba za upravljanje v svojem imenu in za račun investicijskega sklada ne sme sklepati 
naslednjih poslov: 

~ odobritev posojila, poroštva ali izdaje garancije, 
~ zastave oziroma kakšne druge oblike bremenitve premoženja investicijskega sklada, 
~ prodaje vrednostnih papirjev, ki v času sklenitve posla niso del premoženja investicijskega 

sklada (»Short-sell«). 

Po drugi strani lahko poleg nalaganja premoženja pod pogojem, da je to posebej omenjeno v 
pravilih upravlja sklada, v svojem imenu in za račun investicijskega sklada tudi: 

~ jemlje kratkoročne kredite v višini do 10 % sredstev investicijskega sklada, 
~ opravlja »Pensiongeschäft-e«, 
~ naredi obrestno ali valutno zamenjavo, 
~ posoja vrednostne papirje v okviru posojilnega sistema Avstrijske kontrolne banke33 v višini 

do 30 % sredstev sklada. 

4.5. Objavljanje informacij in oglaševanje investicijskega sklada 
Družba za upravljanje je dolžna pred začetkom ponudbe investicijskih kuponov, in sicer 
najkasneje en delovni dan prej, objaviti34 prospekt investicijskega sklada skupaj s pravili 
upravljanja sklada ter nato redno pripravljati letno in polletno poročilo. Za vlagatelja so to 
ključne informacije, zato mora biti prospekt na voljo javnosti, poleg tega ga je dolžna predložiti 
zastonj skupaj z zadnjim objavljenim letnim in polletnim poročilom v primeru, da vlagatelj to 
zahteva. 

Vsebino prospekta ureja zakon, s čimer je zagotovljena primerljivost posameznih prospektov. 
Tako naj bi bil zmerom aktualen in naj bi obvezno vseboval informacije o družbi za upravljanje, 
investicijskem skladu, skrbniški banki, vse spremembe, ki urejajo ta razmerja, in pravila 
upravljanja sklada, v katerih morata biti objavljeni tudi izstopna provizija in provizija upravljana 
investicijskega sklada. 

Družba za upravljanje mora izdelati revidirano letno in polletno poročilo za vsak investicijski 
sklad posebej. Predati ju mora Agenciji FMA in svojemu nadzornemu svetu, na vplogled morata 
biti dostopna pri družbi za upravljanje in skrbniški banki, letno poročilo pa mora biti tudi 
objavljeno. Letno poročilo vsebuje pravila upravljanja sklada, izkaz uspeha in bilanco stanja, 
poročilo o naložbah in spremembah premoženja sklada, število izdanih enot in vrednost 
                                                 
33 Obstajata še posojilna sistema komercialnih bank Creditanstalt in Bank Austria, vendar ni jasno ali je posojanje 
možno tudi v teh (Sieberer, 1996, str. 205). 
34 Za vse objave na katere se tekst nanaša razen tam, kjer je to posebej napisano, velja naslednje: morajo biti 
objavljene bodisi v uradnem list (Amtsblatt der Wiener Zeitung) ali v časopisu, ki ima doseg bralcev iz cele Avstrije, 
oziroma morajo biti dane na razpolago pri družbi za upravljanje in skrbniški banki oziroma plačilnem mestu v 
primeru tujih investicijskih skladov. 
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posamezne enote premoženja, primerjavo zadnjih petih let glede na sredstva sklada, gibanje 
vrednosti enote in dosedanje donose, poročilo o obveznostih iz poslov z izvedenimi vrednostnimi 
papirji, višino dobička na enoto premoženja ter informacije o davkih za avstrijske vlagatelje. 
Bančni revizor35 mora pri pregledu poslovanja investicijskega sklada nameniti pozornost 
pravicam razpolaganja in usklajenosti z naložbenimi predpisi, določbami o izdaji investicijskih 
kuponov in o denarnih poslih. Če obstaja možnost napak, mora informacije posredovati Agenciji 
FMA in Avstrijski narodni banki.  

Oglaševanje vlaganja v investicijskih skladih mora biti usklajeno z določilom zakona v tolikšni 
meri, da je zagotovljeno naslednje: 

~ v reklamnem materialu morajo biti izrecno navedene podrobnosti objave prospekta ozirajoč 
se na izdajatelja, datum in kraj objave in mesto, kjer je na voljo vlagateljem ter 

~ v primeru, da se reklamni material nanaša na vrednost enote premoženja sklada v preteklosti, 
mora biti jasno opredeljeno tudi, da to ni dovolj za zanesljivo oceno gibanj vrednosti 
premoženja v prihodnosti. 

4.6. Nadzor nad upravljanjem investicijskih skladov 
Nadzor od aprila 2002 opravlja Agencija za nadzor finančnega trga (Finanzmarktaufsicht), ki je 
prevzela funkcije agencij za nadzor nad bankami (Bankenaufsicht), za nadzor nad 
zavarovalnicami (Versicherungsaufsicht), za nadzor nad vrednostnimi papirji 
(Wertpapieraufsicht) in za nadzor nad pokojninskimi blagajnami (Pensionskassenaufsicht). 
Vzporedno to funkcijo opravljajo še Ministrstvo za finance, Avstrijska narodna banka 
(Österreichische Nationalbank, v nadaljevanju ÖNB) in Avstrijska kontrolna banka 
(Österreichische Kontrollbank, v nadaljevanju ÖKB), ki deluje kot prijavni urad, kamor morajo 
družbe za upravljanje poslati prospekt. Ministrstvo za finance vsaki družbi za upravljanje določi 
državnega komisarja in njegovega namestnika, ki delujeta kot upravni organ Agencija FMA. 
Komisar ima pravico do udeležbe na vseh skupščinah družbe za upravljanje in sejah nadzornega 
sveta ter mora v primeru, da obstaja možnost zlorabe, napisati poročilo za upnike in FMA ter 
mora v primeru zlorabe vložiti pritožbo zoper družbo za upravljanje.  

Samoregulativa se odraža v upoštevanju Investment-Compliance-Code, ki so jo sprejele domače 
družbe za upravljanje in njihova krovna organizacija Vereinigung österreichischer 
Investmentgesellschaften (VÖIG). Tuje družbe za upravljanje, ki deleže svojih investicijskih 
skladov ponujajo tudi v Avstriji, so združene v krovno organizacijo, ki se imenuje Vereinigung 
ausländischer Investmentfonds in Österreich (VAIÖ). 

4.7. Vrste skladov, ki jih zakon obravnava ločeno 
Zakon nekatere vrste skladov obravnava posebej. Ti so namreč tako specifični, da so deležni bodisi 
strožjih ali pa milejših določil. 

                                                 
35 Ker se družbe za upravljanje obravnavajo kot kreditne institucije, morajo po BWG imeti bančnega revizorja, 
katerega odobri oziroma lahko zahteva njegovo zamenjavo Agencija FMA. 



 26

a) Skladi skladov 
Od leta 1998 je možno oblikovanje skladov skladov, torej investicijskih skladov, ki nalagajo 
svoje premoženje pretežno v druge odprte investicijske sklade oziroma investicijske družbe, ki 
so oboji oblikovani v skladu z direktivo EU 85/611/EEC, torej imajo evropski potni list. Zanje 
veljajo ista pravila kot za ostale investicijske sklade z nekaterimi izjemami. Tako mora biti v 
pravilih upravljanja sklada izrecno opredeljeno, da gre za takšen sklad; ta se v Avstriji imenuje 
»Dachfonds«. Poleg tega mora biti navedeno, da so sklad vlaga le v druge odprte investicijske 
sklade in družbe. Ostale naložbe so lahko še v izvedene finančne instrumente in dobroimetje pri 
banki, kot so dovoljeni tudi naslednji posli z vrednostnimi papirji: »Pensionsgeschäft«, obrestna 
in valutna zamenjava ter posojanje vrednostnih papirjev okviru sistema ÖKB. V primeru, da 
sklad skladov nalaga svoje premoženje v tuj investicijski sklad ni potrebno, da slednji pridobi 
dovoljenje za prodajo v Avstriji. Edina omejitev, ki se nanaša na investicijsko politiko, določa, 
da mora sklad skladov imeti naložbe v vsaj dveh investicijski skladih oziroma družbah oziroma 
da ima lahko največ 50 % svojih sredstev v enem izmed takšnih skladov. 

b) Posebni skladi 
Značilnost posebnih skladov (»Spezialfonds«) je, da so namenjeni največ desetim ciljnim 
vlagateljem, ki so družbi za upravljanje znani in so pravne osebe. Takšen vlagatelj je lahko 
zastopnik skupine vlagateljev, ki uresničuje vse njihove pravice. Investicijski kuponi so 
vinkulirani (»vinkulierte Anteilscheine«), tako da so prenosljivi le z dovoljenjem družbe za 
upravljanje. Tovrstni skladi so novost od leta 1998 in omogočajo lažje upravljanje premoženja 
institucionalnim investitorjem prek oblikovanja skladov. V obrazložitvi zakona je jasno 
opredeljeno, da to niso OGAW skladi, torej skladi z evropskim potnim listom, ki so usklajeni z 
direktivo EU (Weber, 1998, str. 20).  

Deležni so marsikaterih olajšav. Družba za upravljanje lahko zaprosi Agencijo FMA za splošno 
odobritev skrbniške banke, ki je enkrat dana za vselej, poleg tega pa slednji ni potrebno odobriti 
pravil upravlja posebnega investicijskega sklada. Vlagatelj lahko kadarkoli izstopi iz posebnega 
sklada, izplačilo lahko izostane le v primeru, da gre za izredne razmere, pri čemer dodatna 
obvestitev Agencije FMA ni potrebna. Skrbniška banka lahko upravljanje sklada prenese na 
drugo družbo za upravljanje ne da bi za to morala pridobiti dovoljenje Agencije FMA. Za 
posebne sklade prav tako veljajo druge določbe glede objavljanja informacij. Olajšave so 
namenjene tekočemu upravljanju s premoženjem, saj naj bi vlagatelji v posebne sklade imeli 
dovolj velik vpliv na naložbeno in upravljalsko politiko investicijskega sklada in tako ni 
potrebna dodatna zaščita.   

Posebni skladi so po drugi strani podvrženi tudi določenim dodatnim omejitvam in obveznostim. 
Združitev običajnega in posebnega investicijskega sklada ni mogoča, saj bi bili s tem 
avtomatično vlagatelji običajnega investicijskega sklada precej na slabšem. Družbe za 
upravljanje morajo poleg Agenciji FMA in Avstrijski narodni banki dvakrat letno, in sicer takoj 
po preteku koledarskega polletja, posredovati informacije o posebnih skladih, ki so jih v 
preteklem času oblikovale ali prenehale upravljati (»geschlossene Spezialfonds«).  
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c) Skladi nepremičnin 
Skladi nepremičnin vlagajo večino svojega premoženja v nezazidane ali pozidane nepremičnine 
in v pravice, ki iz njih izhajajo. Na ta način dosegajo dobičke prek zviševanja oziroma vsaj 
ohranjanja vrednosti in iz prihodkov od najemnin. Del premoženja mora biti kljub temu naložen 
v likvidna sredstva, da je zagotovljen nemoten vstop in izstop iz sklada, saj trgovanje z 
nepremičninami ne poteka prek organiziranega trga kot je borza in so zato slabše razpoložljive. 
Ker so to skladi, ki ne razpršujejo tveganja pri svojih vlaganjih, se ne smejo imenovati 
investicijski skladi, niti jih ne ureja zakon o investicijskih skladih (InvFG). S tem so si 
oblikovalci tovrstnih skladov vzeli precej svobode in lahko najdemo sklade nepremičnin vseh 
mogočih pravnih in pogodbenih oblik. Tako v Avstriji med drugim obstajajo nepremičninski 
»Gewinnschein« in nepremičninske delnice (Hallas, 1997, str. 22). Področje delno ureja zakon o 
kapitalskem trgu, ki vsebuje člen o skupnostih vlagateljev v nepremičnine. Ta določa, da mora 
nepremičninski sklad vlagatelju vsaj pisno potrditi pristop k skladu, če že zato ne izda 
vrednostnega papirja. Poleg tega mora sklad vsako leto izstaviti poročilo, ki vsebuje opis 
nepremičnin v lasti in kriterije za njihovo ovrednotenje, način gospodarjenja z njimi in višino 
letnega izplačila vlagatelju.  

4.8. Prodaja deležev tujih investicijskih skladov v Avstriji 
Zakon o investicijskih skladih določa predpise glede prodaje kuponov tujih investicijskih 
skladov deljeno za sklade, ki so oblikovani po zakonu ene izmed držav članic EU ali EFTA, in 
za sklade iz drugih držav. Poleg tega določila veljajo le v primerih, ko gre za javno ponudbo 
investicijskih kuponov; ta je natančneje opredeljena v Zakonu o kapitalskem trgu (KMG) kot 
vabilo k vpisu vrednostnih papirjev, naslovljeno na nedoločen krog oseb.  

a) Investicijski skladi iz drugih tujih držav 
Zakonske določbe veljajo za vse vrste investicijskih skladov, ki svoje investicijske kupone javno 
ponujajo, razen za nepremičninske sklade36 in investicijske družbe, ki so sprejete v uradno 
kotacijo ali na prosti trg avstrijske borze, saj naj bi že sama določila borze omogočala zadostno 
zaščito vlagateljev.  

Tuja družba za upravljanje mora pred začetkom javne ponudbe deležev svojih investicijskih 
skladov izpolniti naslednje pogoje:  

~ Agenciji FMA mora imenovati svojega predstavnika, 
~ premoženje investicijskega sklada hrani oziroma nadzoruje, če gre za zemljišča, skrbniška 

banka na podoben način, kot je to z zakonom določeno v Avstriji37, 
~ imenovati mora vsaj eno plačilno mesto, ki zagotavlja takojšen prenos sredstev bodisi na 

skrbniško banko ali na vlagatelja in 
~ pravila upravljanja investicijskega sklada oziroma statut investicijske družbe vsebujejo 

varstvena določila v prid vlagatelja kot so predaja investicijskega kupona takoj, ko je ta 

                                                 
36 Tu so mišljeni nepremičninski skladi, ki jih upravlja določena družba, ki kot emitent zanje izdaja vrednostne 
papirje. Pretežni del donosa na vložen kapital dosegajo iz neposredne ali posredne obremenitve oziroma prenos 
nepremičnine na tretjo osebo (14. člen KMG, 2001). 
37 Cilj določila je doseči podobno varnost vlagatelja v domače in vlagatelja v tuje investicijske sklade.  
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vplačan, pravica do izstopa iz investicijskega sklada, prepoved zastavitve oziroma kakšne 
druge oblike bremenitve premoženja investicijskega sklada, najemanje kratkoročnih kreditov 
v višini največ do 10 % sredstev sklada in številne druge.  

Predstavnik tuje družbe za upravljanje in plačilno mesto sta lahko avstrijska kreditna institucija 
ali podružnica tuje kreditne institucije, ki ima pooblastilo za opravljanje skrbniških poslov. 

Družba za upravljanje se nadalje obveže, da bo Agenciji FMA predložila letno poročilo in letne 
bilance štiri mesece po preteku poslovnega leta ter polletno poročilo dva meseca po preteku 
polletja. Poleg tega se zaveže, da bo Agencijo FMA obveščala o vseh morebitnih spremembah in 
ji na njeno zahtevo izročila od revizorja pregledano poročilo o naložbah. Revizor mora biti 
zmožen oceniti vrednost teh naložb ter v zadnjih treh letih ne sme revidirati letnega poročila ali 
letnih bilanc teiste družbe. 

Vsakemu potencialnemu vlagatelju mora tuja družba za upravljanje predhodno izročiti pravila 
upravljanja sklada in/ali statut investicijske družbe, svoj prospekt in kopijo pogodbe oziroma 
investicijskega kupona, ki mora vsebovati tudi višini vstopne in upravljalske provizije. V 
prospektu ali priloženo kot priloga mora biti zadnje letno poročilo in, če je od tega preteklo že 
več kot devet mesecev, tudi polletno poročilo investicijskega sklada oziroma družbe. Za nadzor 
nad vsebino prospekta je zadolžen predstavnik tuje družbe za upravljanje; ta mora vsebovati vsaj 
informacije, ki so obvezne tudi za avstrijske investicijske sklade, kot tudi informacije o 
predstavniku, plačilnem mestu in izbranem časopisu za objavo cene ter navedbo, da tuj 
investicijski sklad ni podvržen nadzoru avstrijskih oblasti.  

Tuja družba za upravljanje mora redno objavljati letno in polletno revidirano poročilo 
investicijskega sklada. Poleg tega mora dnevno v časopisu s primernim dosegom bralcev 
objavljati vstopno in izstopno ceno za najnižji možni vložek. Ti morata biti v publikacijah in 
reklamnih brošurah zmerom napisani skupaj, sicer je podatek neveljaven.  

S ponudbo in prodajo svojih investicijskih kuponov lahko tuja družba za upravljanje začne štiri 
mesece potem, ko je Agenciji FMA oddala popolno prijavo, slednja ponudbe ni izrecno 
prepovedala in izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon. Agencija FMA lahko med drugim tudi 
prepove nadaljnjo ponudbo investicijskih kuponov v Avstriji, če tuja družba za upravljanje 
deluje v nasprotju z avstrijskimi zakoni oziroma normami določenimi v statutu oziroma pogodbi 
o njeni ustanovitvi ali ne izpolni zahtev na podlagi sodbe oziroma sodne poravnave. Prenehanje 
poslovanja in s tem prodaje investicijskih kuponov poteka na podoben način, tako, da tuja družba 
prenehanje skupaj z navedbo o pravnih posledicah prijavi pri Agenciji FMA. Po preteku vsaj treh 
mesecev lahko preneha z javnim ponujanjem investicijskih kuponov. 

Investicijski skladi iz držav članic EU in EFTA38 

Zakon je precej milejši do teh investicijskih skladov. Kljub temu morajo ob javni ponudbi svojih 
investicijskih kuponov tovrstni investicijski skladi zadostiti še eni dodatni zahtevi. Oblikovani 
morajo biti ne le po zakonu ene izmed omenjenih držav, temveč tudi v skladu z direktivo 
                                                 
38 V resnici gre za malce drugačno opredelitev, in sicer za države podpisnice konvencije o evropskem ekonomskem 
prostoru (Europäisches Wirtschaftsraum, EWR), katere so ravno države članice Evropske unije in države članice 
zveze EFTA. 
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85/611/EEC, ki govori o tako imenovanih » Undertakings for collective investment in 
transferable securities« (v nadaljevanju UCITS) oziroma »Organismen für gemeinsame Anlagen 
in Wertpapieren« (v nadaljevanju OGAW) skladih. S tem, ko so investicijski skladi v skladu z 
direktivo EU, to vlagatelju zagotavlja podobno zaščito kot avstrijski zakon, saj je tudi ta usklajen 
z ustreznimi direktivami. 

Imenovati mora vsaj eno avstrijsko kreditno institucijo ali podružnico tuje kreditne institucije, ki 
ima pooblastilo za opravljanje skrbniških poslov in za tujo družbo opravlja plačilne posle ter 
prevzem investicijskih kuponov. Nadalje mora tuja družba zagotoviti primerno obveščenost 
potencialnega vlagatelja, s tem, da mu nudi na razpolago aktualiziran prospekt in zadnje letno ter 
temu sledeče polletno poročilo. 

Tuja družba za upravljanje lahko začne s ponudbo in prodajo svojih investicijskih kuponov dva 
meseca po tem, ko je Agenciji FMA oddala popolno prijavo in slednja ponudbe ni izrecno 
prepovedala. Družba lahko v Avstriji uporablja iste označbe kot jih upravičeno uporablja v tuji 
državi, kar velja za vse vrste tujih skladov. Glede prostovoljnega in neprostovoljnega prenehanja 
s ponudbo veljajo ista določila kot za ostale tuje investicijske sklade. Razlika se pojavi le, ko 
Agencija FMA prepove nadaljnjo ponudbo deležev investicijskega sklada v Avstriji. Takrat je 
Agencija FMA to dolžna objaviti v uradnem listu in informacijo posredovati pristojnemu organu 
v državi, kjer ima tuja družba svoj sedež.  

5. Investicijski skladi v Luksemburgu 
Glede na to da je veliko tujih skladov, ki svoje deleže javno ponujajo v Avstriji, iz Luksemburga 
se zdi smiselno, da na kratko obrazložim glavne značilnosti zakonske ureditve. Luksemburg je 
bila namreč prva izmed držav članic EU, ki je svojo zakonodajo že leta 198839 uskladila z 
evropsko direktivo. Zakon je izredno liberalen kar se tiče naložbene politike skladov, 
zakonodajalec je celo v tistem delu, ki upošteva določbe direktive, vsako omejitev maksimalno 
izkoristil, medtem ko je v drugih državah članicah naložbena politika tisto področje, kjer so 
izbrale nekoliko strožjo varianto. Poleg tega moramo upoštevati dejstvo, da Luksemburg v 
nekaterih ozirih še vedno velja za davčno oazo. 

Možne so tri pravne oblike investicijskih skladov: 

~ Fonds Commun de Placement (v nadaljevanju FCP) – gre za zaupniško pogodbeno obliko 
investicijska sklada, ki ni pravna oseba in zato potrebuje družbo za upravljanje, da z njim 
upravlja, 

~ Société d'Investissement à Capital Variable (v nadaljevanju SICAV) – investicijska družba 
z variabilnim kapitalom, ki je v vsakem trenutku enak višini čisti vrednosti sredstev 
investicijskega sklada, 

~ Société d'Investissement à Capital Fixe (v nadaljevanju SICAF) – investicijska družba s 
fiksnim kapitalom (njegova nominalna vrednost se po vplačilu več ne spreminja), ki je lahko 
organizirana kot odprti ali zaprti sklad. 

                                                 
39 Pomembna sta predvsem dva zakona, in sicer zakona z dne 30.3.1988 in.19.7.1991 ter poleg njiju še LMI Circular 
z dne 21.1.1991 (PWC, 1999, str. 1). 
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Zakon je razdeljen na dva dela in v prvem delu posebej obravnava UCITS-sklade, se pravi tiste, 
ki so usklajeni z direktivo Evropske unije in imajo zato potni list EU. V drugem delu so določeni 
zaprti skladi in skladi, ki svojih investicijskih kuponov oz. delnic ne ponujajo javno ali jih javno 
ponujajo le v državah izven Evropske unije ali so neusklajeni s smernico glede svoje naložbene 
politike. Med zadnje sodijo skladi skladov, »Leverage« skladi (skladi, ki se zadolžujejo v višini 
nad 25 % svojih sredstev), denarni in gotovinski skladi, skladi tveganega kapitala, krovni sklad, 
ki med seboj vključuje vsaj en podsklad, ki nima potnega lista EU. V drugi skupini so ločeno 
obravnavani posebni investicijski skladi, ki so namenjeni izključno institucionalnim 
investitorjem. Posebnost luksemburškega zakona so tako imenovani krovni investicijski skladi 
(»Umbrella Funds«), ki omogočajo oblikovanje različnih skladov z istim imenom pod okriljem 
ene pravne entitete, ki jo predstavlja krovni sklad in lahko zavzame katerokoli od treh možnih 
oblik. Celotna struktura ima zato le eno skrbniško banko, enega revizorja, eno družbo za 
upravljanje, kadar je ta potrebna. Prednost pa takšna organiziranost ne prinaša le upravljalcu 
sklada, temveč tudi vlagatelju, saj je prestopanje med podskladi običajno ne prinaša dodatnih 
stroškov, kot jih poznamo pri običajnih menjavah naložb v investicijske sklade. 

Pogoj za ustanovitev investicijskega sklada je, da ima sedež v Luksemburgu, s čimer se tam 
opravlja nadzor, skrbništvo in revizija. Investicijski sklad mora imeti sredstva v višini vsaj 50 
milijonov LUF oziroma približno 1,24 milijonov evrov, mejo pa mora doseči šele 6 mesecev po 
prejetem uradnem dovoljenju. V primeru krovnega sklada se omejitev nanaša na celotno 
strukturo in ne na posamezne podsklade. Pogodbeni sklad (FCP) upravlja družba za upravljanje, 
tudi ta mora imeti sedež prav tako v Luksemburgu, njen osnovni kapital mora znašati vsaj 5 
milijonov LUF, kar je okoli 124.000 evrov. Običajno družba upravljanje prenese na 
investicijskega svetovalca brez kakršnihkoli omejitev, tako da investicijski sklad lahko posredno 
brez večjih problemov upravlja pravna ali fizična oseba, ki ni iz Luksemburga. SICAV- in 
SICAF-skladi ne potrebujejo družbe za upravljanje, lahko pa to prenesejo na upravljalca, za 
katerega ni nobenih omejitev glede narodnosti, pridobiti mora le dovoljenje od odgovornih 
oblasti. Lahko določijo svetovalno podjetje, katero mora imeti vsaj 3 milijone LUF (približno 
75.000 evrov), za kar se običajno skladi odločajo iz davčnih razlogov. Investicijski sklad je v 
Luksemburgu deležen davčnih ugodnosti, saj je obdavčen le pavšalno in sicer v višini 0,06 % 
svojih sredstev, posebni, denarni in gotovinski skladi le 0,01 %, medtem ko skladi skladov sploh 
niso obdavčeni. Nadzor opravlja Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Prednost luksemburških skladov za tuje države je poleg omenjenih investicijskih skladov s 
potnim listom EU tudi možnost kotiranja SICAV- in SICAF-skladov na luksemburški borzi, s 
čimer lahko zadostijo posebnim potrebam določenih držav.  
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6. Trg investicijskih skladov v Sloveniji 
6.1. Vzajemni skladi 
Prvi slovenski vzajemni sklad Galileo je bil ustanovljen leta 1992 in je pričel z vpisovanjem 
svojih investicijskih kuponov 1.1.1992. Na začetku je sklad, glede na sicer še relativno slabo 
razvit kapitalski trg, uspešno oral ledino. Prvi dve leti je tako v vsakem letu petkratno povečal 
svoje premoženje, vendar pa se je zgodba o uspehu neslavno končala leta 1996 z izbruhom afere 
Dadas40. Konec leta 2001 je v Sloveniji poslovalo 18 vzajemnih skladov, v njih je bilo 
premoženje v višini 14,6 milijard tolarjev. Vlaganje v sklade je v letu 2002 doživelo pravi 
razcvet, saj je samo od začetka januarja do konca avgusta doseglo rast višine sredstev 165 %, kar 
je precej višje kot povprečna letna rast v letih od 1997 do 2001, ki je bila 47 %. Rast premoženja 
in gibanje števila vzajemnih skladov med leti 1992 do danes je prikazano v sliki 1.  

Grafikon 1:  Število vzajemnih skladov in v njih vložena sredstva 
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Vir: Agencija, 2002, str. 42, Banka Slovenije, april 2002, str. 1 in Vzajemci, 31. 8. 2002. 

Na rast višine sredstev vplivajo trije dejavniki: število vlagateljev, višina neto vplačil in 
donosnosti skladov41. Vlagatelji vse bolj zaupajo vzajemnim skladom in se zanje odločajo 
predvsem zaradi zniževanja obrestnih mer poslovnih bank, razcveta na borzi in boljše 
seznanjenosti42. Rast vlagateljev in spremembe vplačil in izplačil sta prikazani v prilogi D. 
Število je od konca leta 1996 raslo in doseglo negativno rast le junija 2001. Hitrejša rast se je 
začela konec leta 1998, ki se je v letu 2001 umirila in večji zamah spet dobila konec leta. Ta rast 
se nadaljuje v letu 2002, vendar zanjo na žalost podatki niso dosegljivi. Neto vplačila nam 
povedo, koliko so vlagatelji dejansko prinesli novih sredstev v vzajemne sklade, saj so 
neposredno razmerje med vplačili in izplačili iz sklada. Ta so bila v celotnem opazovanem 
obdobju pozitivna, opazno višja v letu 1999. Na splošno bi lahko rekli, da vlaganje v vzajemnih 
                                                 
40 Z afero so bile razkrite nedovoljene manipulacije z delnicami s strani družb v sistemu Dadas, ki so vključevale 
tudi visoko povpraševanje po delnicah s strani vzajemnih skladov, kar je nenormalno dvignilo njihovo ceno. Družbi 
za upravljanje je bilo odvzeto dovoljenje in upravljanje vzajemnih skladov Galileo, Rastko I, Neli II, Diver in 
Herman Celjski je leta 1996 prevzela KD Investments DZU in iz njih oblikovala dva nova sklada Rastko in KD 
Bond, sklad Galileo pa je obdržala. 
41 V primeru, da bi kateri izmed vzajemnih skladov izplačeval svoj dobiček, bi vplival tudi ta dejavnik. 
42 V preteklosti je veliko ljudi vzajemne sklade povezovalo s PID, ki zaradi različnih zapletov in privatizacijskega 
primanjkljaja niso bili preveč zanimiva oblika naložbe (Finance, 11.5.2002).  
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skladih dobiva vse večjo veljavo. Med vplačili in rastjo števila vlagateljev obstaja neposredna 
povezava, zato lahko sklepamo, da je vzrok za visoko raven vplačil v letu 1999 naraščajoče 
število vlagateljev. Zadnji faktor rasti sredstev vzajemnih skladov je donosnost, ki je imela v 
zadnjem letu pomembno vlogo. Povprečna tehtana donosnost43 je bila v letu 2001 23,08 %, od 
začetka leta do 5.9.2002 pa se je več kot podvojila na 48,27 %, medtem ko je bila v letu 2000 
pičlih 4,01 %. Spodnji grafikon prikazuje vplive dveh komponent, saj vlagatelji niso posebej 
zajeti, ker se njihov vpliv odraža prek neto vplačil. 

Grafikon 2:  Grafičen prikaz vpliva neto vplačil in spremembe zaradi donos na rast vzajemnih 
skladov za leti 2000 do 2001 in obdobje do septembra 2002 
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*Vrednost neto vplačil v obdobju od konca leta 2001 do 5.9.2002 je ocenjena na podlagi celotne 
spremembe višine sredstev in spremembe zaradi donosov.  
Vir: Agencija, 2002, str. 45, Agencija, 2001, str. 30, Vzajemci, 5.9.2002 in lastni izračuni. 

a) Donosnost 
Donosnosti vseh slovenskih vzajemnih skladov so že do 5.9.2002 presegle lansko. Največji 
absolutni in relativni porasta v donosnosti je opaziti pri vzajemnem skladu Modra kombinacija, 
sledita mu Rastko po absolutnem in Zajček po relativnem porastu. Med poraženci sta po 
spremembi glede na donosnost leta 2001, vzajemni sklad Pika in Sova, slednja kot edini sklad z 
negativnim trendom rasti. 

Grafikon 3:  Nominalne donosnosti vzajemnih skladov v odstotkih v letu 2001 in od začetka 
letošnjega leta do 5.9.2002 
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Vir: Agencija, 2002, str. 45 in Vzajemci, 5.9.2002. 

                                                 
43 Za utež pri računanju tehtane povprečne donosnosti iz posameznih vrednosti sta uporabljeni višina sredstev 
posameznega sklada konec leta 2001 in 5.9.2002.  
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Vzroke za tako visoko donosnost moramo iskati na slovenskem kapitalskem trgu, saj vzajemni 
skladi kar 70 % svojih sredstev nalagajo v tržne delnice. Analiza borznih tečajev in uspešnosti 
kot glavnega dejavnika gibanja delnic na dolgi rok je na vzorcu dvanajstih podjetij z 
organiziranega trga pokazala, da so bile delnice podjetij na Ljubljanski borzi v letu 2000 in 2001 
podcenjene. Dne 31.6.2001 so bile na rekordno nizkih ravneh po letu 1998, ko glede na avtorjeve 
predpostavke niso bistveno odstopale od dejanskih vrednosti. Sredi leta 2001 se je začela visoka 
rast tečajev, ki je do maja 2002 dohitela stopnjo rasti uspešnosti podjetij (Kleindienst, 2002, str. 
18-19). Na rast cene delnic poleg uspešnosti vplivata zniževanje realnih obrestnih mer in 
zmanjševanje premije za tveganje slovenskih delnic. Rast cene delnic je bila v opazovanem 
obdobju še vedno prenizka, če upoštevamo, da so se realne obrestne mere znižale v Sloveniji in 
na tujih trgih in da je premija za tveganje slovenskih delnic nekoliko manjša kot pred štirimi leti. 
Delnice so bile zato avgusta še vedno za 15 % podcenjene. Na oblikovanje cene na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev ima vpliv tudi sama velikost povpraševanja, katero se je 
v zadnjem času deloma napajalo iz večjega varčevanja v vzajemnih skladih. V prihodnje se tako 
visokih rasti ne pričakuje, saj so cene delnic blizu njihovi dejanski vrednosti, kljub temu bodo 
pomembno vlogo odigrale združitve in prevzemi podjetij, še posebej tistih, za katere bo več 
potencialnih prevzemnikov (Kleindienst, 2002, str. 20). 

b) Koncentracija trga 
Koncentracija trga je precej visoka, na trgu dominira največji slovenski vzajemni sklad Galileo, 
v katerem je bilo konec letošnjega avgusta naloženih 44,2 % sredstev, kar pomeni rahel padec od 
decembra 2001, ko je bilo v njem 46,0 % sredstev in 39,8 % vseh vlagateljev. Sledijo mu še trije 
močni investicijski skladi (Rastko 14,8 %, Alfa 11,7 % in Skala 6,3 % sredstev konec avgusta 
2002). V vseh štirih največjih vzajemnih skladih skupaj je bilo avgusta letos 77,0 % vseh 
sredstev, oziroma je struktura trga 20-74, kar pomeni, da je v 20 % vseh vzajemnih skladov 74 % 
sredstev. Koncentracija sredstev v vzajemnih skladih je glede na konec prejšnjega leta sicer 
narasla, vendar se struktura le malo spreminja. Glede na število vlagateljev v skladih, je v štirih 
največjih bilo konec leta 2001 77 % vseh vlagateljev, oziroma je struktura 20-75.  

Grafikon 4:  Lorenzovi grafikoni koncentracije vzajemnih skladov glede na sredstva konec 
avgusta 2002 in vlagatelje konec leta 2001 
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Vir: Lubej et al., 2002, str. 37-39, Vzajemci, 31.8.2002 in lastni izračuni. 

Podobno analizo lahko opravimo tudi na nivoju družb za upravljanje. Dominantna družba za 
upravljanje na trgu je v vseh treh kategorijah KD Investments, ki je avgusta obvladovala 60,4-
odstotni delež vseh sredstev, kar pomeni padec glede na december 2001, ko je imela še 63,1-
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odstotni delež pri sredstvih in kar 69,9-odstotni delež vlagateljev. Sledijo ji štiri manjše družbe 
za upravljanje (Probanka DZU 11,7 %, KBM Infond 6,6 %, Krekova družba 6,3 % sredstev 
konec avgusta 2002), vse skupaj so konec avgusta skupaj upravljale s 90,6 % celotnih sredstev 
oziroma je struktura trga 20-73. Koncentracija je od konca leta 2001 rahlo narasla, vendar do 
večjih sprememb ni prišlo. Pri petih največjih družbah glede na vlagatelje, ki jim zaupajo, je bilo 
kar 96,2 % vseh vlagateljev oziroma lahko govorimo o strukturi 20- 84. Dejstvo, da nekatere 
družbe za upravljanje upravljajo z več skladi, le malo vpliva na strukturo, saj sta v večini 
primerov eden ali dva sklada bolj dominantna, močne deleže dosegajo tudi nekatere družbe, ki 
upravljajo le z enim skladom. Podrobneje so podatki predstavljeni v prilogi E.  

Grafikon 5:  Lorenzovi grafikoni koncentracije DZU na trgu vzajemnih skladov glede na 
sredstva konec avgusta 2002 in vlagatelje konec leta 2001 
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Vir: Lubej et al., 2002, str. 37-39, Vzajemci, 31.8.2002 in lastni izračuni. 

c) Naložbe investicijskih skladov 
Slovenski investicijskih skladi so pri svoji naložbeni politiki precej omejeni, kar je razvidno že iz 
zakonskih določb. Poglavitni delež zato zavzemajo domače delnice, s katerimi se trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev, ki vsa leta od 1999 naprej predstavljajo več kot 70 %. 
glede na celotne naložbe. Sledijo obveznice, katerih delež zvišujeta oba obvezniška sklada. Med 
njimi je kar nekaj obveznic, ki jih izdaja Republika Slovenija, vendar delež pada in je po letu 
1998 znašal manj kot 5 % celotnih naložb. Od tujih vrednostnih papirjev so zastopane le tuje 
delnice. Te šele v zadnjih dveh opazovanih letih, njihov delež pa je navkljub zakonski omejitvi 
do 10 % naložb skoraj zanemarljiv. 
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Grafikon 6:  Prikaz stanja agregirane strukture naložb vzajemnih skladov konec let 1998-2001 
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Vir: Agencija, 2002, str. 43. 

d) Vrste vzajemnih skladov 
V tabeli 1 so prikazane naložbe vseh slovenskih vzajemnih skladov, na osnovi katerih se da 
razločiti vrste vzajemnih skladov. Tako bi lahko rekli, da imamo v Sloveniji tri tipične 
obvezniške vzajemne sklade (KD Bond, Sova – edini povsem brez delnic, in Vizija), nekaj 
uravnoteženih (Alfa, LBM Piramida, Pika, Polžek in Renta) ter preostali del delniških vzajemnih 
skladov.V tujini vlagata le dva vzajemna sklada, Galileo in Rastko, ki ju upravlja ista družba za 
upravljanje. Zanimiv podatek je morda tudi to, da vzajemni sklad Vipek nima nič denarja 
naloženega v depozitih v banki in drugih finančnih organizacijah ali ga drži v denarju, kar bi 
lahko vodilo v likvidnostne težave.  
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Tabela 1: Prikaz strukture naložb vzajemnih skladov dne 31.7.2002 

Dolgoročni vred. 
papirji Vzajemni sklad Denarna 

sredstva Terjatve Kratk. vred. 
papirji RS obveznice delnice 

Depoziti v 
banki in DFO 

Alfa 2,37% 4,37% 7,92% 23,89% 55,70% 5,76%
Delniški 0,48% 0,03% 0,00% 18,61% 72,83% 8,05%

Galileo 0,88% 0,58% 2,92% 14,35%
73,10%  

in  0,82 % 
tujih 

7,35%

Hrast 2,71% 0,04% 0,00% 21,45% 66,14% 9,65%
KD Bond 3,51% 0,04% 3,47% 81,53% 0,76% 10,69%
LBM Piramida 0,65% 0,08% 6,93% 44,39% 36,80% 11,15%
Modra 
kombinacija 3,08% 0,99% 0,00% 19,54% 70,84% 5,55%

Pika 0,40% 0,76% 0,00% 60,40% 34,26% 4,18%
Polžek 6,53% 0,82% 0,00% 38,05% 48,66% 5,94%

Rastko 1,43% 0,20% 2,99% 4,12%
84,70%,  

in 2,50 % 
tujih 

4,06%

Renta 8,56% 2,38% 0,00% 37,73% 51,32% 0,00%
Skala 0,53% 0,12% 0,00% 25,43% 68,52% 5,42%
Sova 1,92% 0,31% 0,00% 81,22% 0,00% 16,55%
SPD 3,84% 0,06% 0,00% 20,20% 66,29% 9,60%
Vipek 0,50% 0,99% 0,00% 24,35% 74,16% 0,00%

Vizija 0,38% 0,05% 0,00% 73,17% 22,17%  4,24 % 
ostalih VP

Zajček 1,98% 1,88% 0,00% 19,97% 66,43% 9,74%
Živa 2,24% 1,47% 0,00% 4,99% 85,81% 5,49%

Vir: ZDU, 2.9.2002. 

e) Provizije 
Družbe za upravljanje v Sloveniji večinoma zaračunavajo vstopno in izstopno provizijo, ne 
zaračunavajo je edino KD Investments, KBM Infond, Probanka in Abančna DZU pri enem od 
svojih skladov. Višina vsote obeh je skoraj pri vseh enaka in sicer dosega 3 % vrednosti enote 
premoženja, kar je dejansko zgornja meja, ki je določena v zakonu. Podobno je z upravljalsko 
provizijo, ki z izjemo dveh vzajemnih skladov (Sova in Rastko, oba sta obvezniška), pri vseh 
znaša 2 % od višine sredstev vzajemnega sklada. Nobeden izmed slovenskih vzajemnih skladov 
ne izplačuje dobička, temveč ga vsi reinvestirajo, kar pomeni, da so tezavrirni skladi.  

6.2. Investicijske družbe 
V letošnjem letu so se prve pooblaščene investicijske družbe uspešno preoblikovale v 
investicijske družbe in so tako od avgusta 2002 na trgu prisotne že tri. Skupaj so konec julija 
upravljale z 98,6 milijardami tolarjev premoženja. Število investicijskih družb bo na trgu v 
prihodnosti še precej naraslo, saj so bile te do sedaj izključno preoblikovane iz PID, kar čaka še 
mnoge druge. Glede na vrsto naložb bi lahko rekli, da so izključno delniški skladi, podrobneje pa 
agregatno strukturo treh investicijskih družb prikazuje diagram. 
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Grafikon 7:  Agregatna naložbena struktura investicijskih družb na dan 31.7.2002 
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Vir: ZDU, 2.9.2002. 

Ker investicijske družbe kotirajo na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev, lahko zanje 
opazujemo višino diskonta na tržno ceno, kar prikazuje spodnji grafikon. Višina diskonta je 
precej manjša kot je bila v letu 2001 za pooblaščene investicijske družbe (73,6-76,1 %). 
Investicijske družbe namreč veliko več nalagajo v delnice iz organiziranega trga (74,5 % vseh 
delnic oziroma 71,4 % vseh naložb na dan 31. 7. 2002), medtem ko imajo PID le 29 % vseh 
naložb v tržnih in kar kar 47,4 % v netržnih delnicah (ZDU, 2.9.2002). 

Grafikon 8:  Gibanje diskonta na tržno ceno investicijskih družb izraženo v odstotkih 
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* Diskont je izračunan kot razlika med nižjo tržno ceno in višjo knjigovodsko vrednostjo delnice in je 
izražen kot delež tržne cene.  
Vir: Ljubljanska borza, 9.9.2002 ,str. 22, ZDU, 2.9.2002 in lastni izračuni. 

7. Trg investicijskih skladov v Avstriji 
Prvi avstrijski investicijski sklad je bil oblikovan že leta 1956, ko je družba za upravljanje ÖIG 
prišla na trg s svojim Fond Selecta, v katerem je že bilo naloženih 66 milijard avstrijskih 
šilingov. Dejansko je oblikovanje sprožil uspeh ameriške družbe IOS, ki je sredi petdesetih letih 
v Evropi začela agresivno tržiti svoje investicijske sklade44. Po tem, ko je bila leta 1963 
                                                 
44Družbo Investors Overseas Services (IOS) je vodil Bernard Cornfeld. Ta sicer ameriška družba, je imela svoj 
domicil  v Švici in delno Kanadi, kjer ni bilo tako strogega nadzora kot ga je v ZDA izvajala SEC. Pod sloganom, da 
gre za »kapitalizem ljudstva«, je pritegnila ogromno število evropskih vlagateljev, veliko iz zahodne Nemčije. 
Družba je takrat upravljala 18 investicijskih skladov. Vendar trend navzgor po tem, ko se je trg obrnil v nasprotno 
smer, ni več trajal dolgo. Padanje je bilo še toliko hujše zaradi »Leverage-a«, ki so se ga posluževali vsi, vključno z 
družbo IOS, njenimi delničarji in zaposlenimi. Kljub padanju je IOS-sklad skladov, ki je vlagal izključno v ostale 
IOS-sklade, še nekaj časa dosegal zavidljive donosnosti. Družba se je čez nekaj časa začela sesuvati pod lastno težo 
zaradi »Leverage« in zajamčenih donosov omenjenega sklada skladov, ki so bili v časih negativnih donosnosti 
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postavljena zakonska podlaga, se je na trgu kmalu pojavila še druga družba za upravljanje. Kljub 
temu je največji uspeh še zmerom žela družba IOS in avstrijske banke so se ji dokončne uprle 
leta 1969, ko je bil posel upravljanja z investicijskimi skladi zakonsko določen kot bančni posel 
in so ga zato lahko upravljale le domače banke. Kljub temu vlaganje v sedemdesetih letih ni 
dosti pridobilo na popularnosti, saj so bila to klavrna leta za vlaganje na kapitalskih trgih in so 
bili zanimivi tedaj še zelo redki obvezniški skladi. V osemdesetih letih so se tudi druge banke 
opogumile in ustanovile hčerinske družbe za upravljanje, tako da jih je bilo konec leta 1990 že 
23. Sredstva vseh skladov so prvič dosegla milijardo evrov leta 1985, letne rasti od 1985-1989 
leta pa so se gibale med 50 in 90 %. Po podatkih avstrijskega združenja družb za upravljanje, ki 
jih povzema tudi vir iz spodnjega grafikona, je bila povprečna letna rast višine sredstev od leta 
1990 20 %. Konec leta 2001 je 23 družb za upravljanje imelo 1.747 investicijskih skladov, v 
katerih je bilo naloženih 87,4 milijarde evrov (Fembek, Gudenus, Kremer, 2002, str. 22). Podatki 
avstrijske narodne banke (ÖNB, 26. 8. 2002) so nekoliko drugačni, in sicer naj bi 23 družb za 
upravljanje imelo le 1.716 skladov, v njih pa naj bi bilo naloženih kar 98,7 milijard evrov. 
Naraščanje števila sredstev od ustanovite prvega investicijskega sklada do leta 2001 kaže spodnji 
grafikon, v katerem so zajeti le avstrijski skladi. 

Grafikon 9:  Gibanje višine sredstev v investicijskih skladih od začetka leta 1956 do konca leta 
2001 
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Vir: Fembek, Gudenus, Kremer, 2002, str. 22. 

Avstrija se je leta 1995 pridružila Evropski uniji, kot del priprav na pristop je konec leta 1993 
uskladila zakonodajo za investicijske sklade, s čimer je zadostila eni izmed štirih osnovnih 
svoboščin EU – liberalizaciji kapitalskih trgov. Od takrat so v Avstriji možne javne ponudbe 
tujih investicijskih skladov, ki se delijo na UCITS-investicijske sklade in na ostale tuje 
investicijske sklade. Veliko tujih družb za upravljanje je to prednost izkoristilo že v prvem letu, 
število tujih skladov pa še vedno strmo narašča, kar lahko tudi vidimo iz spodnjega grafikona. 
Opazimo lahko, da tujci na avstrijskem trgu ponujajo večje število skladov že od samega 
začetka, UCITS-skladi med vsemi investicijski skladi v Avstriji celo dosegajo delež malce pod 

                                                                                                                                                             

izplačani iz kapitala. Za dodaten kapital, da bi pokrivali tekoče stroške, se je IOS celo obrnil na borzo, a precej 
neuspešno, saj so tudi cene IOS-delnic kmalu začele vztrajno padati, skupina nemških bank jih je celo prodajala na 
short poziciji. V trenutku, ko je ljudi zajela panika, so vsi začeli izstopati iz sklada. Družba se je vse bolj bližala 
propadu, kamor jo je leta 1973 dokončno pahnil njen nesojeni odrešitelj Robert Vesco, ki je IOS sklade še dodatno 
olajšal za 500 milijonov dolarjev gotovine. Večina vlagateljev je ostala brez vsega, propad je za sabo potegnil še 
nekaj bank v Evropi in ZDA (Trumbore, 2002). Veliko evropskih držav je takrat prepovedalo sklade skladov, kar so 
se bale njihovih negativnih učinkov. To je industriji pustilo močan negativen pečat, ki se ga dolgo ni mogla znebiti.  
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60 %. Vzrok bi lahko iskali v splošnem trendu vse bolj segmentiranega spektra investicijskih 
skladov, ki jih posamezna družba za upravljanje ponuja vlagateljem. Pogosto imajo več delniških 
skladov, ki se med seboj ločujejo glede na panoge ali države, na katere so njihove naložbe 
osredotočene, več obvezniških skladov, ki se razlikujejo v ročnosti naložb, nekaj skladov 
skladov. V nekaterih primerih gre za samostojne sklade, bolj pogosto pa so podskladi del enega 
krovnega sklada (pogost pojav pri luksemburških skladih). Kljub temu so v statistikah zajeti s 
številom vseh podskladov, saj avstrijski zakon krovne strukture ne priznava in mora tuja družba 
za upravljanje pridobiti dovoljenje Agencije FMA za vsak podsklad posebej. Povprečna letna 
rast je bila v prikazanem času najvišja za UCITS-investicijske sklade (25,9 %), sledijo domači 
skladi (23,1 %) in ostali tuji skladi (21,8 %). 

Grafikon 10:  Gibanje števila investicijskih skladov med leti 1994 in majem 2002 po skupinah 
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*Podatki se nanašajo na konec leta oziroma meseca.  
Vir: Springer, 2002, str. 40 in 63. 

Investicijski skladi se delijo v dve skupini, ki se med seboj razlikujeta v vlagateljih. Morda je 
malce presenetljivo, da so posebni skladi, v katere vlagajo izključno institucionalni investitorji 
glede na sredstva manjši od vzajemnih skladov. Razlog bi lahko bil v manjši povprečni velikosti 
posebnih skladov, saj je bilo konec leta od skupno 1.747 skladov kar 890 posebnih skladov 
(VÖIG, 14.1.2002). Poleg tega so posebni skladi še precejšnja novost in se za vlaganje vanje 
institucionalni vlagatelji ne odločajo v tako velikem obsegu kot bi to lahko pričakovali.  

Grafikon 11:  Gibanje višine sredstev v vzajemnih in posebnih skladih po četrtletjih od 2000 do 
2002 
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Vir: ÖNB, 15.9.2002. 
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V obdobju od decembra 1999 do marca 2002 lahko gibanje v skladih podrobneje opazujemo po 
posameznih komponentah. Prva so neto vplačila, ki so bila v celotnem obdobju pozitivna, kar 
kaže na dober odziv vlagateljev, ki so se pogosteje odločali za vlaganje kot pa za izplačila iz 
skladov. Drugo komponento predstavljata dobiček in donos od pozitivnih sprememb tečajev 
vrednostnih papirjev in nam več pove o uspešnosti upravljalcev. Ta je bila močno negativna v 
tretjem četrtletju leta 2001, ravno obratno pa je v dveh obdobjih celo prerasla prvo komponento. 
Še posebej dobra je bila konec leta 2001, kar je verjetno odraz dobičkov pri dolžniških 
vrednostnih papirjih s fiksnim donosom. Skoraj ničelna negativna donosnost v letu 2001 je 
posledica dogajanj na svetovnih kapitalskih trgih, kjer so cene delnic in zaupanje vlagateljev 
zniževali zastoji v gospodarski rasti, pok tehnološkega balona, neprimerne računovodske prakse 
nekaterih podjetij, negativna politična klima (terorizem in dogodki na Bližnjem vzhodu) ter na 
cene ameriških delnic še padec dolarja (Interno gradivo NLB, 2002). Zadnja, tretja komponenta 
nam prikaže višino letnih izplačil dividend, ki jih izplačujejo distributivni investicijski skladi. 
Izplačila so večja ob koncu leta, saj veliko investicijskih skladov le enkrat letno (običajno ravno 
na koncu leta) izplačuje dividende. Leto 2001 je v primerjavi z letom poprej slabše: manj 
vlagateljev se je odločalo za vlaganja, donosi so bili zaradi slabšega tretjega četrtletja celo 
negativni, skladi pa so vlagateljem tudi izplačali manj dividend.  

Grafikon 12:  Grafični prikaz vpliva treh komponent rasti investicijskih skladov za leti 2000 in 
2001 in obdobje od začetka leta 2001 do marca 2002 
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Vir. ÖNB, 15.9.2002. 

a) Donosnost 
Povprečna donosnost domačih in tujih skladov je precej slaba, posebej nizka je pri delniških 
skladih, kar velja tako za letno, triletno in donosnost od začetka leta 2002 do 30.8.2002. Vzrok je 
v splošnem trendu padanja borznih tečajev, ki smo mu priča že nekaj časa. Bistveno boljši so 
skladi, ki vlagajo v instrumente s fiksnimi donosi, kot so obvezniški in kvazi denarni skladi. 
Donosnosti posameznih najboljših skladov na trgu na dan 12. 9. 2002 so bistveno višje in 
dosegajo na letni ravni za najboljših deset investicijskih skladov vrednosti med 45 in 75 %. Ti 
skladi investirajo v delnice oziroma izvedene instrumente. Donosnosti za deset najslabših, ki so 
izključno delniški skladi, se gibljejo na ravni od –10 do –75 % (Wirtschaftsblatt, 5.9.2002).  
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Grafikon 13:  Višina triletne in enoletne donosnosti ter donosnosti v letošnjem letu po posameznih 
skupinah skladov 
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Vir: Standard & Poor's, 5.9.2002. 

b) Koncentracija trga 
Koncentracija trga domačih investicijskih skladov je visoka, kljub temu je moč precej 
enakomerno razdeljena med tri vodilne družbe za upravljanje (Erste Sparinvest 20,6 %, 
Raiffeisen 16,7 % in Capital Invest 16,6 %), ki so konec marca 2002 skupaj obvladovale 54 % 
celotnega trga merjenega glede na višino sredstev. Naslednjih šest družb upravlja skupaj s 26 % 
sredstev, posamezni deleži pa se gibljejo med 3,8-4,7 %.   
Situacije je podobna tako med vzajemnimi kot pri posebnih skladih; pri vzajemnih skladih je z 
20,1 % vseh sredstev najmočnejša Raifeissen, pri posebnih skladih pa Erste Sparinvest s 25,6-
odstotnim deležem. Družbe Raiffeisen, Capital Invest CPB in Gutmann so enakovredno 
usmerjene v upravljanje vzajemnih in posebnih skladov, Kepler Fonds in DWS sta bolj 
specializirana za posebne sklade. Pri ostalih prevladujejo vzajemni skladi.   
Struktura trga je nekoliko drugačna, če podrobneje pogledamo koncentracije po vrstah 
investicijskih skladov. Pri mešanih skladih so najmočnejše štiri družbe, ki skupaj upravljajo z 58 
% sredstev, njihovi deleži se gibljejo med 17 in 22 % za prvi dve (Capital Invest, Erste 
Sparinvest) in okoli 9 % za drugi dve (Raiffeisen, Allgemeine Sparrkasse ÖO). Pri denarnih 
skladih sta poleg Erste Sparinvest (33,6 %) močni še dve sicer precej majhni družbi, in sicer 
Salzburg-München Wertpapierfonds (25,3 %) in Hypo-KAG (23,6 %). Pri delniških in 
obvezniških skladih je situacija takšna kot na celotnem trgu, le da pri obvezniških skladih prve 
tri obvladujejo 58 %, pri delniških nekoliko manj (49 %). Vse večje družbe za upravljanje so 
pretežno usmerjene v oblikovanje obvezniških skladov, ki pri vseh predstavljajo več kot 50 % 
glede na sredstva in število skladov. DWS, CPB in Security so po drugi strani bolj osredotočene 
na mešane investicijske sklade, Allianz, Carl Spägler Gutmann in nekaj manjših pa v delniške 
sklade. Podatki o višini sredstev in številu investicijskih skladov po posameznih skupinah za vse 
družbe za upravljanje so podani v prilogi F. 
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Grafikon 14:  Koncentracija na trgu investicijskih skladov glede na višino sredstev konec marca 
2002 
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Vir: Springer, 2002, str. 42 in lastni izračuni. 

Praktično vse družbe za upravljanje so hčerinske družbe domačih bank, izjema je le Ringturm 
KAG, v kateri ima večinski delež zavarovalnica Wiener Städtische (51 %). Zanimiva je zato 
primerjava tržnih deležev bank lastnic s tržnim deležem njihovih hčerinskih družb, kar prikazuje 
spodnja tabela. Opazimo, da povezava res obstaja. Pet najmočnejših družb za upravljanje namreč 
upravljajo največje banke; med njimi manjka le ÖKB, ki pa zaradi svojega posebnega statusa ni 
lastnica nobene družbe za upravljanje. Koncentracija sicer na bančnem trgu ni tako močna z 
izjemo BA-CA, ki sta se pred kratkim združili. Prednosti, ki jih prinaša močen tržni delež 
lastnika, je v prvi vrsti v infrastrukturi in številu komitentov, saj so praviloma banke lastnice tudi 
skrbniške banke, prek njih pa se odvija tudi ponudba investicijskih skladov javnosti.  

Tabela 2: Primerjava tržnih deležev družb za upravljanje in njihovih bank lastnic  

Investicijski skladi (tržni deleži) Banke lastnice 
Družba za 
upravljanje vsi skladi vzajemni 

skladi 
posebni in 
drugi skladi  lastniški 

delež tržni delež

Erste Bank 81 % 9,10 %Erste Sparinvest 
KAG 20,6 % 16,8 % 25,6 % Sparkassen und Banken 19 % n.p.

Raiffeissen Zentralbank 50 % 5,1 %
Raifeissen KAG 16,7 % 20,2 % 12,2 % 8 Raiffeisen Landesbank 8*6,25 % 

(50 %) 
1,7*2 (3,4 

%)
Capital Invest 16,6 % 15,5 % 18,0 % BA-CA Gruppe 100 % 27,60 %

BAWAG 71,43 % 4,1 %BAWAG P.S.K. 
Invest 4,7 % 4,7 % 4,8 % P.S.K. 28,57 % 3,9 %
Volksbanken KAG 4,6 % 5,9 % 3,0 % Öster.Volksbanken 100,00 % 1,70 %
Skupaj 63,3 % 63,1 % 63,6 %   54,90 %

*Podatki za tržne deleže skladov se nanašajo na stanje na dan 28.3.2002, za banke pa konec leta 2001 in 
so izračunani kot delež glede višino aktive bank.  
Vir: Springer, 2002, str. 45-60 in ÖNB, FMA, 12.8.2001, str. 48. 

c) Naložbe investicijskih skladov 
Pregled agregatne strukture naložb za vse avstrijske vzajemne sklade nam pokaže, da skladi zelo 
malo vlagajo v domače delnice, medtem ko so obveznice precej močno zastopane. Na tujih trgih 
je situacija spremenjena. Opazimo lahko, da delež tujih delnic zavzema skoraj 20 % celotnih 
naložb oziroma je delež v opazovanem obdobju narasel iz 90 % na 95 % vseh delnic. Vzrok je v 
povečanem povpraševanju po delniških skladih, saj bil samo v obdobju od konca leta 2000 do 
maja 2001 kar 53,1-odstotni delež vplačil v delniške sklade (FONDSGUIDE, 2002, str. 5), ki 
večinoma vlagajo v delnice na svetovnih trgih. Kljub temu tudi pri tujih vrednostnih papirjih 
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prevladujejo obveznice, kar kaže na usmerjenost avstrijskih vlagateljev v dolžniške papirje. V 
zadnjih dveh letih je bila rast absolutne višine naložb dosežena le pri delnicah in investicijskih 
kuponih, domačih in tujih, ter pri tujih obveznicah. Razloge bi lahko iskali v novem zakonu, ki je 
omogočil oblikovanje skladov skladov in zato so narasli deleži vlaganj investicijskih skladov v 
druge sklade, in ugodnih pogojih na svetovnih kapitalskih trgih v preteklih letih, kar je 
povečevalo posredno in neposredno vlaganje v delnice.  

Grafikon 15:  Prikaz stanja agregatne strukture naložb investicijskih skladov od leta 1999 do 31. 
3. 2002 
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tuje obveznice 31,31% 31,70% 32,98% 34,04% 35,16% 36,75%
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Vir: ÖNB, 15.9.2002. 

d) Vrste investicijskih skladov 
Med vzajemnimi skladi je bilo konec marca 2002 glede na višino sredstev največ obvezniških 
skladov (54 %), ki predstavljajo tradicionalno obliko varčevanja v vzajemnih skladih. Vrednosti 
se praktično ne spreminjajo. Preference avstrijskih vlagateljev se kljub poskusom oživitve 
kapitalskega trga in borze ne spreminjajo in ostajajo pri tradicionalnih oblikah. Kvazi denarni 
skladi so skladi, ki so skoraj denarni skladi, vendar imajo v svojem portfelju še zmerom 
premajhen delež instrumentov denarnih sredstev, da bi jih lahko prištevali k tipičnim denarnim 
skladom.  
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Grafikon 16:  Deleži posameznih vrst skladov med vzajemnimi skladi glede na višino sredstev po 
četrtletjih od 2000 do 2001 
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Vir: ÖNB, 15.9.2002. 

e) Ponudba tujih investicijski skladov 
Tuji investicijski skladi so večinoma luksemburškega izvora, saj mednarodne družbe za 
upravljanje pogosto svoje investicijske sklade zaradi davčnih in drugih ugodnosti ustanovijo prav 
v Luksemburgu. Od pristopa k Evropski uniji je skokovito naraslo tudi število investicijskih 
skladov z irskim domicilom zaradi davčnih spodbud, ki so jih tam deležni. Razdelitev tujih družb 
za upravljanje glede na njihov domicil je prikazano v sliki 17. Prevlada Luksemburga je več kot 
očitna; dodatno jo lahko podprem še s podatkom, da je teh 64 % luksemburških družb za 
upravljanje konec leta 2001 upravljalo kar s 85 % skladi45. Zanimivo je tudi, da je med njimi 
deset družb, ki so avstrijskega izvora in so konec leta 2001 upravljale s 65 investicijskimi skladi. 
Tri od teh lahko neposredno povežemo z avstrijskima družbama za upravljanje (Creditanstalt 
Funds in Capital Invest Converging Europe Umbrella Fund SICAV s Capitalinvest in Anglo 
Irish Bank z istoimensko družbo), dve pa posredno (Epicon Best Fonds v povezavi z družbo 
Epicon, ki nekatere sklade upravlja za CPB KAG ter Global Fund Selection SICAV in 
Valorinvest SICAV v povezavi s C-Quadrat, ki nekatere sklade upravljata za CPB KAG, Hypo-
KAG in Julius Meinl Investment).  

Grafikon 17:  Razdelitev tujih družb za upravljanje glede na njihov domicil na dan 31. 12. 2001 
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*Nekatere družbe imajo več hčerinskih družb (teh je 90 in imajo skupaj 2.000 družb) in so zaradi 
različnih izvornih držav obravnavane vsaka posebej. Vseh družb, za katere so na voljo podatki, je 252, za 

                                                 
45 Podatek se nanaša le na število tujih investicijskih skladov, in sicer so podatki dosegljivi za 1.721 od skupno 
2.570 investicijskih skladov.  
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5 družb pa podatek o državi domicila manjka.  
Vir: Springer, 2002, str. 392-447 in lastni izračuni.  

V spodnji sliki so prikazani deleži posameznih vrst skladov za tuje investicijske sklade. Levji 
delež zasedajo delniški skladi, katerim sledijo obvezniški skladi. Lahko bi rekli, da tuji skladi 
ciljajo na tiste vlagatelje, ki so bolj nagnjeni k tveganju in s tem poskušajo zapreti vrzeli, ki so na 
domačem trgu. Na trgu so prisotne tudi druge oblike skladov, ki ne sodijo v izbrano razdelitev in 
jih je bilo konec leta 2001 237 oz. 9 %. Mednje sodijo skladi alternativnih naložb oziroma 
»Hedgefunds«, skladi nepremičnin, indeksni skladi in drugi, ki so nišni produkti, saj se zanje 
odločajo izbirčni in poučeni vlagatelji, ki so za višje donose pripravljeni malce več tvegati.  

Grafikon 18:  Razdelitev posameznih vrst tujih investicijskih skladov glede na njihovo število 
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Vir: Springer, 2002, str. 72-139. 

f) Ponudba skladov skladov 
Od kar je bilo zakonsko omogočeno njihovo oblikovanje, so skladi skladov (»Dachfonds«) v 
Avstriji zelo uspešni. Konec marca je 647 investicijskih skladov imelo pri sebi naloženih 18,1 
milijard evrov premoženja, od česar je bilo v tujih skladih in denarju 33 %, ostalo pa v 
avstrijskih investicijskih skladih. Tudi skladi skladov so lahko organizirani tako kot vzajemni ali 
kot posebni skladi; prevladujejo pa prvi, saj se institucionalni investitorji ne odločajo za tako 
posredno obliko investiranja. Prevlada obvezniških skladov tu ni tako velika, bistveno več je 
namreč mešanih skladov. Koncentracija na trgu skladov skladov je visoka, dominantne so iste tri 
družbe (Raiffeisen: 20 %, Capital Invest:19 % in Erste Sparinvest:14 %) kot na celotnem trgu z 
družbo Allianz Invest (11 %), skupaj pa obvadujejo kar 64 % trga.   

Grafikon 19:  Razdelitev skladov skladov glede na vlagatelje in naložbe po višini sredstev na dan 
31.3.2002 
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Vir. Springer, 2002, str. 41. 

g) Provizije 
Vstopne provizije, ki jih avstrijske družbe za upravljanje zaračunavajo se gibljejo do meje 8 % 
od vrednosti enote premoženja, pogosto pa so med 3 in 5 %. Predvsem za kvazi denarne sklade 
in tudi za nekatere druge veliko družb na zaračunava provizij. Upravljalske provizije dosegajo 
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najvišje vrednosti 2,5 % vrednosti višine vseh sredstev sklada, za nekatere sklade pa jih ni. Višje 
provizije se zaračunavajo pri tistih skladih, ki imajo zelo specifično določeno trge oziroma 
sektorje, na katerih vlagajo in so ti Evropejcem slabše poznani, kot so na primer azijski trgi ali 
delnice manjših ameriških podjetij. Podatki o izstopnih provizijah na žalost niso dostopni. 
Vlagatelj ima pogosto pri istem investicijskem skladu možnost izbirati med izplačevanjem in 
reinvestiranjem dobička, lahko se celo odloči za obe izbiri, saj so investicijski kuponi izdani v 
dveh različnih razredih. V veliko investicijskih skladih se lahko tudi rentno varčuje, tako da 
vlagatelj vsak mesec, vsako četrtletje ali takrat, ko si sam izbere, vplača fiksno vsoto oziroma 
delež investicijski kuponov.  

8. Primerjava Slovenije in Avstrije 
V dosedanji primerjavi sem se ukvarjala z vsako državo posebej, zato se zdi potrebno obe državi 
postaviti v skupni okvir. Glede na to, da primerjamo trge investicijskih skladov, je najbolj 
prikazati višine vlaganj v skladih na prebivalca. Tako Avstrija kot Slovenija ne sodita v svetovni 
vrh, tam namreč kraljujejo ZDA, kjer je višina vlaganja na prebivalca konec leta znašala kar 
28.138 evrov. V Evropi sta vodilna Luksemburg in Irska, vendar njuna vključitev v primerjavo 
ni smotrna zato, ker je veliko skladov dejansko trženih le v tujini in imajo v omenjenih dveh 
državah zaradi davčnih ugodnosti le svoj domicil. Med evropskimi državami Avstrija sodi v 
zlato sredino. Višina vlaganj v Sloveniji je po drugi strani še vedno tako majhna, da je povsem 
neprimerljiva; zaostaja tudi za Madžarsko in Češko. Kljub temu se situacija bliskovito izboljšuje, 
saj je bila višina vlaganj na prebivalca konec avgusta 2002 že 86 evrov46, kar je skoraj dvakratno 
povečanje. 

Grafikon 20:  Primerjava vlaganj v vzajemnih skladih na prebivalca konec leta 2001 
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*Vrednost se nanaša na dan 30.9.2001.  
** Vrednosti sta na dan 30.6.2001.  
Vir: Agencija, 2002, str. 42, Banka Slovenije, 2002, str. 51 in 71, BVI, 11.9.2002 in lastni izračuni. 

                                                 
46 Podatek je izračun na podlagi naslednjih virov: Vzajemci, 13.9.2002, Banka Slovenije, 16.9.2002 in lastni 
izračuni za oceno števila prebivalstva na podlagi BDP per capita v USD za konec leta 2001. 
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Primerjava števila skladov, ki imajo dovoljenje za javno ponudbo v določeni državi, poda 
podobno sliko. Slovenija je s svojimi 18 vzajemnimi skladi izredno majhen trg, vzrok pa bi lahko 
iskali v neprisotnosti tujih družb za upravljanje. Tudi Avstrija bi samo s svojimi skladi sodila 
bolj na rep, vendar je zaradi visoke prisotnosti tujih skladov precej boljša. Prednosti ponudbe 
tujih skladov so predvsem na strani domačih vlagateljev, ki imajo tako možnost brez večjih 
problemov vlagati svoja sredstva tudi na tuje trge, kar je zaradi slabše informiranosti in samega 
poznavanja trgov lažje prek vzajemnih skladov.  

Grafikon 21:  Primerjava evropskih trgov investicijskih skladov glede na število skladov na dan 
30.8.2002 
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Vir: FEFSI, 11.9.2002. 

Za konec je potrebno vzajemne sklade umestiti še znotraj posamezne države in sicer glede na 
ostale možnosti, ki jih ima vlagatelj.   
V Sloveniji predstavlja vlaganje v vzajemnih skladih le pičlih 0,5 % vseh oblik naložb, medtem 
ko so vezane vloge konec leta 2001 zavzemale 33,3 %. Vzroke bi lahko iskali v načinu določanja 
obrestne mere, ki se je do nedavnega prek temeljne obrestne mere (TOM) prilagajala inflaciji, v 
precej visokih obrestnih merah in v nepravičnem načinu obdavčitve, po katerem vloge pri 
bankah niso predmet obdavčitve. Vzajemni skladi zato še niso sposobni resno konkurirati 
bančnemu varčevanju. Visok delež vlaganj v PID in ID (17,2 % konec leta 2001) je nekoliko 
zavajajoč, saj je bila večina prebivalcev Slovenije prisiljenja vlagati v PID v okviru privatizacije, 
ko ni bilo na voljo dovolj delnic. Zaradi zniževanja obrestnih mer, pričakovanih sprememb o 
zmanjšanju stopnje obdavčitve kapitalskih dobičkov, združitev in prevzemov ter črednega 
nagona investitorjev je vse večje zanimanje za delnice in vzajemne sklade. Kapitalizacija delnic 
je konec leta 2001 predstavljala 29,3 %, za obveznice v zadnjem času ni večjega zanimanja 
(14,15 % vseh naložb).   
Avstrijski vzajemni skladi so konec leta 2001 predstavljali 22,1-odstotni delež med vsemi 
možnimi naložbami. Celotna sredstva prebivalstva, ki so bila naložena pri bankah so konec leta 
2001 znašala 62.031 milijonov evrov, kar je manj kot je bilo vloženo v vzajemnih skladih. 
Zaradi močne in dolge tradicije vlaganje v obveznice predstavlja kar 53,5 %, v delnice pa le 8,7 
%. Tu moramo upoštevati dejstvo, da avstrijski domači kapitalski trg ni zelo dinamičen, borza 
ima skupno elektronsko platformo s Frankfurtsko borzo in zato pretežni del vlagateljev vlaga na 
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tujih trgih, večinoma v delnice nemških podjetij. Višina borzne kapitalizacije tujih delnic je 
konec leta 2001 dosegla 1.043 milijarde evrov, kar je precej več kot pri domačih delnicah.  

Tabela 3: Različne oblike varčevanja, BDP in BDP p.c. v Sloveniji in Avstriji na dan 31.12.2001 in 
30.6.2002 

 Slovenija Avstrija 
 (v  mio. evrih) 31.12.2001 30.6.2002 31.12.2001 30.6.2002 
Sredstva v VS 66 145 98.734 102.191 
Posebni skladi oz. ID in PID 2.475 2.453 28.604 32.366 
Vpogledne vloge prebivalstva 846 918 17.679 18.698 
Hranilne vloge prebivalstva 771 668 567 599 
Vezane vloge prebivalstva 4.809 5.063 3.232 3.480 

v domači valuti 2.718 2.974 n.p. n.p. 
v tuji valuti 2.091 2.089 n.p. n.p. 

Borzna kapitalizacija 5.469 7.102 197.100  
Obveznice 1.630 2.314 169.600 n.p. 
Delnice 3.839 4.788 27.529 27.706 
 31.12.2001 

BDP (v mio. evrih) 21.024 210.200 
BDP per capita (v evrih) 10.563 25.860 
*Vrednosti za Slovenijo so preračunane v evre po končnih mesečnih in letnih tečajih Banke Slovenije.  
Vir: Agencija, 2002, str. 43, Banka Slovenije, 2002, str. 32-33, 51, ÖNB, 15.9.2002a , Springer, 2002, str. 
XVII, Wiener Börse, 2002, str. 3, ZDU,2.9.2002a in lastni izračuni. 

Razlike med Slovenijo in Avstrijo se pojavljajo zaradi različnih varčevalnih navad, razvitosti 
kapitalskega trga, davčne politike, možnosti, ki jih ima vlagatelj na voljo, v prvi vrsti pa bi jih 
lahko iskali v različni gospodarski in kupni moči. Tako je velikost BDP v Avstriji kar 10-krat 
večja, kupna moč prebivalstva merjena kot BDP na prebivalca pa 2,5-krat. Ena od posledic je 
večje varčevanje, ki se razdeli na različne oblike in tako spodbuja nadaljnjo rast. V Sloveniji 
lahko pričakujemo rast vlaganja v vzajemnih skladih in na kapitalskih trgih tudi zaradi 
povečevanja BDP in kupne moči prebivalstva, ki bo zato večji delež svojega dohodka lahko 
namenilo izključno varčevanju in ne le potrošnji. 
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9. Sklep 
Namen primerjave je bil nazorno prikazati razlike med trgom investicijskih skladov v Sloveniji in 
Avstriji, zato bom tu povzela le najpomembnejše.  

Na prvi pogled morda le majhna, in vendar za miren spanec vlagateljev izredno pomembna, razlika 
je urejenost skrbništva v obeh državah. V Sloveniji na trgu ni prisoten skrbnik, zato ni tistega dela 
nadzora, ki naj bi ga nad družbo za upravljanje opravljal skrbnik. Deloma to funkcijo sicer opravljata 
KDD in banka oziroma druga podobna organizacija, vendar je nadzor povsem prepuščen Agenciji. 
Skrbništvo je povsod po svetu, tudi v Avstriji, institucionalizirano z namenom ločitve upravljanja in 
hrambe premoženja, s čimer so vlagatelji bolje zaščiteni.  

Prav taka prednost za vlagatelje je zakonsko urejena javna ponudba tujih investicijskih skladov. V 
Sloveniji so bili sicer odpravljeni skrbniški računi za tujce, investicijski skladi lahko do 10 % svojih 
sredstev nalagajo v tuje vrednostne papirje, poleg tega pa lahko slovenski vlagatelji nalagajo v tuje 
investicijske sklade, vendar le v tiste, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. 
Kljub temu ne moremo trditi, da je položaj slovenskega vlagatelja enakovreden avstrijskemu. 
Slednjega pri vlaganju v tuje sklade dodatno ščiti tudi država prek Agencije FMA, ki nadzoruje javno 
ponudbo tujih skladov, kar v Sloveniji sploh ni mogoče.  

Zadnja razlika, ki bi jo izpostavila in izhaja iz pravne ureditve, je v višini osnovnega kapitala družbe 
za upravljanje in spodnje vrednosti višine sredstev investicijskega sklada in je delno v prid Sloveniji. 
Pogoj za ustanovitev družbe za upravljanje je v Sloveniji 50 milijonov tolarjev, kar je približno 
222.000 evrov, in za vsak naslednji sklad dodatnih 25 milijonov tolarjev. V Avstriji je meja višja, 2,5 
milijona evrov, kar botruje tako visoki prisotnosti hčerinskih družb bank in zavarovalnic, saj je 
oblikovanje manjših družb iz privatnega kapitala precej otežkočeno. Slovenske družbe za upravljanje 
so v prednosti dokler ne oblikujejo svojega 22. sklada, poleg tega v Avstriji rešitev nudi prost pretok 
storitev v Evropski uniji, ki omogoča ustanovitev družbe za upravljanje ali le investicijskega sklada v 
drugi državi članici, kot sta na primer Luksemburg in Irska. Presenetljivo je morda dejstvo, da je na 
slovenskem trgu investicijskih skladov prisotnost bank manjša, čeprav obe državi izhajati iz 
tipičnega bančnega finančnega sistema.  

Pogled na trg potrjuje hipoteze. Avstrijski trg nudi široko paleto produktov, od tradicionalnih 
delniških in obvezniških skladov do skladov nepremičnin in alternativnih investicij. Zadovoljuje 
zahteve večine vlagateljev; tistih, ki bi radi prihranili za stara leta, tistih, ki bi radi kaj več zaslužili 
prek kapitalskih trgov, pa sami nimajo časa ali dovolj znanja, in špekulante. Resda so bile donosnosti 
v preteklih letih v Sloveniji višje, vendar je bila višja tudi inflacija in je tečaj evra nasproti tolarju 
narasel, zato neposredna primerjava ni dopustna. Slovenskemu vlagatelju, ki postaja vse bolj 
dovzeten za bolj tvegane oblike investiranja svojega premoženja, kapitalski trg nudi kar nekaj oblik 
naložb, katere imajo visoke donosnosti, vendar so maloštevilne in nepravično obdavčene. 
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Slovarček tujih izrazov 
 
Appropriation method – ena izmed dveh metod postopka ustanovitve investicijskega sklada. 
Bid-Ask Spread – razpon med prodajno in nakupno ceno delnice. 
Breaking the buck – trenutek, ko denarni vzajemni sklad v ZDA ne uspe zadržati vrednosti na isti ravni. 
Bundesschuldbuchforderung – terjatve, ki so vpisane v glavno knjigo državnih dolgov v Avstriji. 
Cash method – ena izmed dveh metod postopka ustanovitve investicijskega sklada. 
Dachfonds – skladi skladov v Avstriji. 
Discount brokers – ponudniki vzajemnih skladov z ugodnejšimi provizijami in manj svetovanja. 
Duration – povprečen čas vezave pri obveznicah. 
Duration Management – ena izmed strategij aktivne naložbene politike v obveznice. 
Emerging Markets – novi trgi kapitala. 
Fonds Commun de Placement – pogodbeni investicijski sklad v Luksemburgu. 
Fundsupermarket – tržnica investicijskih skladov. 
Genußschein – vrednostni papir, ki lastniku priznava le premoženjske pravice. 
geschlossene Spezialfonds – poseben sklad, ki je nabral dovolj vlagateljev. 
Gewinnschein – vrednostni papir, ki priznava udeležbo pri dobičku. 
Hedge funds – investicijski skladi, ki pri naložbah izkoriščajo prednosti zavarovanja pred tečajnimi tveganji z 
namenom zavarovanja ali iz špekulativnih namenom. 
Kapitalanlagegesellschaft – družba za upravljanje v Avstriji . 
Kassenobligation – bančna srednjeročna obveznica. 
Kommunalobligation – občinska obveznica. 
Leverage – financiranje nakupa vrednosti papirjev s posojili. 
Laufzeitfonds – investicijski skladi z omejeno dobo trajanja. 
Market timing – glej Duration Management. 
No-load funds – skladi, ki ne zaračunavajo provizij ob vplačilu in izplačilu iz sklada. 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) glej UCITS. 
Publikumsfonds – vzajemni skladi, ki so na voljo širši javnosti. 
Partizipationsschein – vrednostni papirji, ki imetniku dajejo pravico udeležbe v udeležbenem kapitalu. 
Pensiongeschäft – Prenos premoženja (vrednostnih papirjev, deviz, menice) na prevzemnika oddaje (pensio, lat.) za 
relativno kratek rok. Prevzemnik oddaje je pri pravi (echte) oddaji dolžan premoženje spet prodati nazaj prvotnemu 
lastniku, medtem ko ima pri nepravi (unechte) oddaji pravico do prodaje, ni pa k njej primoran. Premoženje se 
odraža v bilanci dajalca oddaje, pri prevzemniku se odkupna cena odraža kot obveznost. Donose in obresti kot prej 
dobiva dajalec oddaje, prevzemnik pa za svoje storitve zaračuna provizijo (Herrling, 1998, str. 129). Prevzemnik je 
običajno finančna institucija, pogosto kar centralna banka. V tem primeru sestavljajo premoženje običajno 
vrednostni papirje, torej je to repo-posel (Bestman, 2000, str. 729).  
Pfandbrief – hipotekarna obveznica. 
Publikumsfonds – vzajemni sklad v Avstriji. 
Schuldscheindarlehen – obvezniško posojilo. 
Short-Sell – prodaje vrednostnih papirjev, ki v času sklenitve posla niso del premoženja prodajalca. 
Société d'Investissement à Capital Fixe – investicijska družba s fiksnim kapitalom oziroma klasična oblika le-te. 
Société d'Investissement à Capital Variable – investicijska družba z variabilnim kapitalom, ki se pojavlja  kot oblika 
investicijskih skladov v Franciji in Luksemburgu. 
Spezialfonds – posebni skladi za institucionalne investitorje v Avstriji. 
Stock picking – postopek izbiranja delnic na podlagi zbranih informacij. 
Treuhand  − zaupniški, fiduciaren. 
Umbrella Funds – krovni sklad oziroma družina skladov, v katero spada več investicijskih skladov. 
Undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) – investicijski skladi z evropskim potnim 
listom, ki so usklajeni z direktivo EU o investicijskih skladih. 
Vieraugenprinzip – princip štirih oči, ki se upravlja za določilo dveh članov uprave bank. 
vinkulierte Anteilscheine – investicijski kuponi, ki so vezani na nek pogoj glede prodaje oziroma prenosa papirja. 
Zwischenschein – začasna listina. 
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PRILOGA A 
Zakonske omejitve pri investicijski politiki v Sloveniji 

Tržni vrednostni papirji Netržni vrednostni papirji

največ  5 % nalo žb je lahko v VP posameznega izdajatelja in z njim povezanih izdajateljev

največ 10 % nalo žb je lahko v VP posameznega
izdajatelja in z njim povezanih izdajateljev

največ  70 % vseh nalo žb, če te sestoji iz najmanj 5 razli čnih izdaj,
posamezna izdaja ne sme presegati 35% vse nalo žb investicijskega sklada

največ 15 % nalo žb je lahko v VP posameznega izdajatelja in z njim povezanih izdajateljev

Posamezen investicijski sklad

Vsi investicijski skladi, ki jih upravlja ista družba za upravljanje

največ 10 % vseh sredstev vzajemnega sklada

največ 40 % vseh sredstev investicijske družbe

Vrednostni papirji, ki jih izda in zanje jamči Republika Slovenija

Vrednostni papirji, ki kotirajo na borzi ali se z njimi javno trguje na
drugem organiziranem in nadzorovanem trgu vrednostnih papirjev

Dolgoročni
vrednostni papirji

Kratkoročni
 vrednostni papirji Bančni depoziti

največ 25% vseh sredstev
investicijskega sklada

največ  10 % vseh nalo žb; VP tujega izdajatelja morajo kotirati na borzah, ki jih dolo či Agencija
Vrednostni papirji tujih izdajateljev

največ
25%
vseh

sredstev
VS in
40%
vseh

sredstev
ID

vsaj 5 % nalo žb vzajemnega sklada, rok dospelo sti max.  6 mesecev

 

Vir: Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, 1999 
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PRILOGA B 
Kvantitativne zakonske omejitve pri investicijski politiki v Avstriji 

Kassenschein-i in
ostali instrumenti
denarnega trga

vrednostni papirji v
skladu z §3/1 in 2 InvFG

ostali vrednostni
papirji

dobroimetje pri bankah
vključno z dobički

10 %
50 %

50 %

25 %
- pri isti banki

A. Vrednostne papirje, ki jih izda ali zanje jamči posamezna država4, pokrajina oz. mednarodna organizacija5

35 %

II. Vrednostni papirji enega izdajatelja, z njim povezanih izdajateljev2 in opcije na te vrednostne papirje3

10 % & za vse tiste pri katerih je posamezen delež vsaj 5% 40 %

certifikati na
žlahtne kovine

NE DRŽI ZA:

30 %
- v primeru, da je posebej omenjeno v pravilih upravljanja sklada

& posamezna izdaja (vsaj 6 izdaj skupno)

I. Vse vrste naložb

B. Schuldverschreibung-e, ki jih izda kreditna institucija EWR-članice6

25 % 80 %& za vse tiste pri katerih je posamezen delež vsaj 5%

drugi odprti
inv. skladi1

5 %

1 Investicijski kuponi oziroma delnice morajo biti javni in neomejeno ponujeni, poleg tega mora imeti vlagatelj
možnost izstopa. V primeru, da gre za inv. sklade iste ali povezane KAG morajo biti ti specializirani skladi, KAG 
ne sme zara čunati provizije oz. stro škov, potrebno je tudi soglasje Agencije FMA.

2 Povezan izdajatelj ima vsaj 50 % neposreden ali posreden dele ž v drugem izdajatelju

3 Opcije se pri števajo  k tistemu, na kogar se glasi pravica iz naslova

4 Le države cone A: članice OECD in države podpisnice posebnega kreditnega sporazuma z MDS v zvezi s splo šnimi 
kreditnimi sporazumi (Allgemeine Kreditvereinbarungen)

5 Mednarodne organizacije, katerih članice je vsaj ena EWR-članica

6 Države podpisnice konvencije o evropskem gospodarskem prostoru, ki so članice EU in članice EFTA

omejitve iz točk II., A. in B. se ne smejo med seboj seštevati

Omejitve na AKTIVNI strani

Omejitve na PASIVNI strani

I. Posamezen izdajatelj
od tega navadne delnice

II. Schuldverschreibung-e
III. Odprt investicijski sklad

osnovnega kapitala

posamezne izdaje
sredstev sklada

10 %
osnovnega kapitala7,5 %

10 %

10 %

III. Delnice in pravice za pridobitev delnic, ki niso v celoti vplačane
10 %

100 %

100 %

 

Vir: Investmentfondsgesetz, 2001 
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PRILOGA C 
Posebne določbe glede izvedenih instrumentov v Avstriji 

I. Opcije
A. Opcije napisane na vrednostne papirje oziroma na indeks vrednostnih papirjev

C. Opcije napisane na terminski posel (na izvedene instrumente)

B. Opcije napisane na valuto

- pri aktivnih omejitvah se ne
upošteva tistih, za katere so
tudi enakovredne long call
opcije

max. 3 % sredstev max. 10 % sredstev
- pri aktivnih omejitvah se ne upošteva tistih, za katere so

enakovredne opcije prodane

 - za vrednostne papirje ni potrebno, da so med sredstvi inv.
sklada

max. 3 % sredstev
- pri akt. omejitvah se ne šteje
tistih, za katere so na voljo
enakovredne long put opcije

long
putcall

short shortlong

short
putcall

long shortlong
- valute, s katerimi se trguje na termin,

morajo biti med sredstvi inv. sklada

I. Terminski posli
A. Forward Exchange-Rate Agreement (FRA)

nakup prodaja

- možen le kot izravnalen posel
- le z namenom za ščite pred te čajnimi tveganji

- določeno v pravilih upravljanja
- sredstva, ki kotirajo v tej valuti, morajo biti v skladu

B. Futures

na indeks na obrestno mero na valuto

 - vrednostni papirji morajo biti med sredstvi inv. sklada

- le z namenom zavarovanja pred te čajnimi tveganji
- določeno v pravilih upravljanja

max. 5 % sredstev, če gre za spekulacijske namene
- v pravilih upravljanja mora biti dolo čeno, za kak šne namene se opravlja posle s tovrstnimi opcijami

Za vse tri vrste opcij velja še naslednje:
- dovoljeni so izravnalni posli
- ovrednotene so s tržno ceno; če te ni s ceno podobne opcije
- KAG mora o vseh poslih z opcijami obveš čati skrbniško banko

nakup prodaja

- le z namenom za ščite pred tveganji
- določeno v pravilih upravljanja

- vrednostni papirji (vsaj podobni), obrestna pozicija
oziroma valuta morajo biti med sredstvi inv. sklada

-mo žen izravnalen posel

max. 10 % sredstev, če gre za nakup v špekulacijske
namene

- Futures morajo kotirati na eni izmed doma č ih ali tujih
borz

 

Vir: Investmentfondsgesetz, 2001 
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PRILOGA D 
Gibanje števila vlagateljev po četrtletjih med decembrom 1996  in 2001 

14.148

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

de
c.

96

m
ar

.9
7

ju
n.

97

se
p.

97

de
c.

97

m
ar

.9
8

ju
n.

98

se
p.

98

de
c.

98

m
ar

.9
9

ju
n.

99

se
p.

99

de
c.

99

m
ar

.0
0

ju
n.

00

se
p.

00

de
c.

00

m
ar

.0
1

ju
n.

01

se
p.

01

de
c.

01

 
Vir: Agencija, 2002, str.44. 

Višina vplačil, izplačil in neto izplačil vzajemnih skladov v letih 1995 do 2001 
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Vir: Agencija, 2002, str.46. 
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PRILOGA E 
Koncentracija vzajemnih skladov v Sloveniji 

 Sredstva Delež Sredstva Delež Število 
vlagateljev Delež DZU, ki s vzajemnim 

skladov upravlja 
(v mio SIT) avg.02 dec.01 dec.01  
Galileo 17.256 44,2% 6.730 46,0% 6.517 39,8% KD Investments DZU 
Rastko 5.771 14,8% 2.264 15,5% 4.223 25,8% KD Investments DZU 
Alfa 4.552 11,7% 1.225 8,4% 617 3,8% Probanka DZU 
Skala 2.470 6,3% 570 3,9% 936 5,7% Krekova družba 
Delniški 1.130 2,9% 130 0,9% 933 5,7% KBM Infond 
Zajček 1.125 2,9% 322 2,2% 475 2,9% Abančna DZU 
Hrast 801 2,1% 318 2,2% 546 3,3% KBM Infond 
Vipek 780 2,0% 513 3,5% 176 1,1% AVIP - DZU 
Modra kombinacija 740 1,9% 236 1,6% 119 0,7% Ilirika DZU 
SPD 642 1,6% 146 1,0% 592 3,6% KBM Infond 
LBM Piramida 635 1,6% 476 3,3% 114 0,7% LB Maksima 
Polžek 596 1,5% 295 2,0% 224 1,4% Abančna DZU 
KD Bond 575 1,5% 233 1,6% 650 4,0% KD Investments DZU 
Živa 558 1,4% 213 1,5% 54 0,3% Primorski skladi 
Sova 463 1,2% 390 2,7% 41 0,3% Abančna DZU 
Vizija 429 1,1% 182 1,2% 65 0,4% Vizija DZU 
Pika 369 0,9% 256 1,8% 49 0,3% Primorski skladi 
Renta 153 0,4% 130 0,9% 34 0,2% Triglav DZU 
Skupaj 39.046  14.629  16.365   

Vir: Agencija, 2002, str.42. 

 

Koncentracija družb za upravljanje v Sloveniji 
 število VS Sredstva Delež Sredstva Delež število vlagateljev delež 

(v mio. SIT)  dec.01 avg.02 dec.01 
KD Investments DZU 3 9.227 63,1% 23.603 60,4% 11.390 69,6% 
Probanka DZU 1 1.225 8,4% 4.552 11,7% 617 3,8% 
KBM Infond 3 1.007 6,9% 2.573 6,6% 2.071 12,7% 
Krekova družba 1 594 4,1% 2.470 6,3% 936 5,7% 
Abančna DZU 3 570 3,9% 2.184 5,6% 740 4,5% 
Primorski skladi 2 418 2,9% 927 2,4% 103 0,6% 
AVIP - DZU 1 513 3,5% 780 2,0% 176 1,1% 
Ilirika DZU 1 476 3,3% 740 1,9% 119 0,7% 
LB Maksima 1 256 1,8% 635 1,6% 114 0,7% 
Vizija DZU 1 213 1,5% 429 1,1% 65 0,4% 
Triglav DZU 1 130 0,9% 153 0,4% 34 0,2% 
Skupaj 18 14.629  39.046  16.365  

Vir: Agencija, 2002, str.43. 



PRILOGA F 
Koncentracija družb za upravljanje v Avstriji po različnih skupinah investicijskih skladov na dan 28.3.2002 

 vsi skladi Publikumsfonds posebni skladi Delniški kvazi denarni mešani obvezniški  
 sredstva delež sredstva delež sredstva delež sredstva delež sredstva delež sredstva delež sredstva delež 
Raifeissen KAG 19.082 20,6% 8.885 16,8% 10.198 25,6% 4.507 23,8% 374 33,6% 3.590 16,9% 10.611 20,7% 
Erste-Sparinvest KAG 15.502 16,7% 10.647 20,2% 4.854 12,2% 2.232 11,8%   2.099 9,9% 11.171 21,7% 
Capital Invest die KAG der 
BA/CA Gruppe 15.373 16,6% 8.184 15,5% 7.188 18,0% 2.559 13,5%   4.633 21,8% 8.181 15,9% 
3-Banken-Generali InvestG 4.388 4,7% 2.458 4,7% 1.930 4,8% 1.239 6,5%   1.277 6,0% 1.873 3,6% 
Volksbanken KAG 4.306 4,6% 3.125 5,9% 1.181 3,0% 645 3,4%   828 3,9% 2.834 5,5% 
Allianz Invest KAG 4.303 4,6% 2.315 4,4% 1.988 5,0% 1.392 7,3%   245 1,2% 2.666 5,2% 
BAWAG P.S.K. Invest 3.957 4,3% 2.179 4,1% 1.778 4,5% 478 2,5%   519 2,4% 2.961 5,8% 
Kepler Fonds KAG 3.598 3,9% 1.238 2,3% 2.360 5,9% 602 3,2%   376 1,8% 2.620 5,1% 
DWS (Austria) InvestG 3.523 3,8% 832 1,6% 2.691 6,7% 543 2,9%   1.928 9,1% 1.052 2,0% 
Carl Spängler KAG 2.564 2,8% 1.848 3,5% 716 1,8% 853 4,5%   690 3,3% 1.021 2,0% 
Ringturm KAG 2.557 2,8% 1.639 3,1% 918 2,3% 499 2,6%   979 4,6% 1.080 2,1% 
CPB KAG 2.456 2,7% 1.019 1,9% 1.437 3,6% 489 2,6% 71 6,4% 1.233 5,8% 663 1,3% 
Gutmann KAG 2.182 2,4% 887 1,7% 1.295 3,2% 668 3,5% 52 4,7% 934 4,4% 529 1,0% 
SKWB Schoelerbank Invest 2.123 2,3% 1.831 3,5% 292 0,7% 674 3,6% 263 23,6% 303 1,4% 883 1,7% 
Allgemeine Sparkasse 
Oberösterreich KAG 1.672 1,8% 1.615 3,1% 57 0,1% 286 1,5%   47 0,2% 1.339 2,6% 
Hypo-KAG 1.262 1,4% 1.181 2,2% 81 0,2% 315 1,7% 22 1,9% 262 1,2% 663 1,3% 
Salzburg-München 
Wertpapierfonds KAG 1.154 1,2% 971 1,8% 183 0,5% 326 1,7% 281 25,3% 225 1,1% 321 0,6% 
Security KAG 797 0,9% 409 0,8% 388 1,0% 120 0,6% 13 1,2% 445 2,1% 218 0,4% 
Julius Meinl 614 0,7% 452 0,9% 162 0,4% 251 1,3%   149 0,7% 214 0,4% 
Tirolinvest KAG 550 0,6% 429 0,8% 121 0,3% 98 0,5% 35 3,2% 181 0,9% 235 0,5% 
Bankhaus Schelhammer & 
Schattera KAG 301 0,3% 254 0,5% 48 0,1% 19 0,1%   145 0,7% 138 0,3% 
AIBC Anglo Irish bank (Austria) 
KAG 313 0,3% 290 0,5% 0 0,0% 180 0,9%   35 0,2% 98 0,2% 
Austro-Bavaria Investment AG 89 0,1% 89 0,2% 0 0,0%  0,0%   81 0,4% 8 0,0% 
SKUPAJ 92.644  52.778  39.866  18.972  1.111  21.204  51.379  

Vir: Springer, 2002, str. 45-60. 



 


