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Dejavniki naložbene strategije vlagateljev 

 

Mladi si večinoma želijo čimprejšnjo finančno neodvisnost, starejši ljudje pa predvsem 
finančno varnost oziroma finančno bolj brezskrbno življenje.  Pomembno je, da ljudje znamo 
upravljati svoje premoženje, saj smo s tem korak bližje svojim dolgoročnim finančnim ciljem. 
Naložbena strategija vlagatelja je proces porazdelitve svojega premoženja oziroma prihrankov 
med različne finančne institucije na finančnem trgu. O finančnih naložbah govorimo takrat, 
ko gre za prenos prihrankov na druge ekonomske subjekte in je le-ta finančne narave. 
Diplomsko delo obravnava dejavnike naložbene strategije vlagateljev. Uvodoma so 
predstavljeni ključni pojmi, kot so osebne finance, finančni trgi in vrste finančnih naložb, s 
pomočjo katerih v nadaljevanju opredeliva dejavnike pri investicijskem odločanju. V 
raziskovalnem delu naloge sva se osredotočila na plemenitenje prihrankov v vzajemnih 
skladih. Osrednji namen empiričnega dela je proučiti dejavnike, ki vplivajo na investitorjev 
nabor vzajemnih skladov oziroma na oblikovanje osebnega portfelja. Še več, preveriti želiva 
tudi ali je portfelj vlagatelja sestavljen iz vzajemnih skladov, ki ustrezajo njegovemu 
finančnemu profilu.  

 

Ključne besede: naložbena strategija, finančne naložbe, odločanje vlagateljev, vzajemni 
skladi, osebni portfelj 

 

The factors of investment strategy 

 

Young people are generally seeking early financial independence but elderly people are 
seeking financial security and financially more carefree lifestyle. It is important that people 
know how to manage their assets, as this brings us a step closer to our long-term financial 
goals. An investment strategy of each individual is a process of distribution of assets and 
savings between different financial institutions on the financial market. My graduation thesis 
deals with factors of the investment strategies. In summary it presents key concepts, such as 
personal finance, financial markets and the types of investments to help introduce key factors 
in investment decisions. The research work is focused on enriching savings in mutual funds. 
The main goal of the empirical work is to examine the factors which influence the range of 
mutual funds and to create a personal portfolio. Moreover, we also want to check whether the 
applicant's portfolio consists of mutual funds, which correspond to its financial profile. 
 

Key words: investment strategy, financial investment, decisions of investors, mutual funds, 
personal portfolio 
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1 UVOD 

 

Denar, sredstva, premoženje so pojmi, s katerimi se dnevno srečujemo, njihovo upravljanje pa 

za večino ljudi še vedno predstavlja precej neznano področje. Vsak posameznik, ki ima neke 

redne prihodke, opravlja funkcijo upravljavca svojega premoženja. Nekateri so pri tem delu 

bolj uspešni, nekateri manj. Vprašanje uspešnosti upravljanja premoženja je sicer dokaj 

relevantno, saj se ljudje razlikujemo glede na svojo življenjsko situacijo in želene cilje. Za 

nekoga predstavlja uspeh, če lahko vzdržuje pozitivno stanje na bančnem računu, za drugega 

pa se uspešnost kaže pri deset odstotni rasti prihrankov. Za uspešno upravljanje osebnega 

premoženja je, tako kot za večino drugih stvari, izjemnega pomena njegovo načrtovanje. Če 

imamo vse stroške skrbno načrtovane in predvidene, kot je to mogoče, lahko višek denarja 

sproti tudi plemenitimo. Zavedati se moramo, da tudi varčevanje za šolanje otroka, za 

katerega si najverjetneje prizadeva vsak od staršev ali varčevanje za pokojnino, ki nam bo 

omogočilo kasnejše bolj zadovoljno in brezskrbno življenje, predstavlja določen osebni 

finančni plan, ki ga ne gre zanemarjati.  

 

Obstaja veliko različnih motivov, ciljev za varčevanje, kot so denimo, varčevanje za nakup 

nepremičnine, za dopust, za luksuzne dobrine ipd. Prav tako obstaja veliko različnih načinov 

oziroma oblik varčevanja, ki nam omogočajo dosego naših ciljev. Vprašanja, s katerimi se 

bova ukvarjala v diplomskem delu, so: kako imajo posamezniki načrtovano naložbeno 

strategijo, imajo dovolj razpršena sredstva, ki jim omogočajo doseg cilja varčevanja in na 

podlagi česa se odločijo za posamezno obliko varčevanja. Raziskovala bova, kateri so tisti 

ključni dejavniki, ki vplivajo na odločitev in kasnejšo sestavo finančnega plana malih 

vlagateljev v vzajemne sklade. Osrednji namen diplomskega dela bo tako čim bolj izčrpno 

pojasniti dejavnike, ki vplivajo na naložbeno strategijo vlagateljev v vzajemne sklade. V prvi 

vrsti bova na podlagi vedenjskih financ raziskala tiste psihološke dejavnike, ki vplivajo na 

izbor naložb investitorja. Nadalje bova raziskala, v kolikšni meri vplivajo na posameznikovo 

sestavo portfelja vzajemnih skladov njegov finančni cilj, finančne razmere vlagatelja, njegov 

odnos do tveganja ter znanje in izkušnje, ki jih ima na področju investiranja. To pa so tudi 

tiste štiri neodvisne spremenljivke, ki jih bova uporabila pri oblikovanju delovnih hipotez. 
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Analizo teh ključnih dejavnikov, ki določajo optimalno razporeditev premoženja, bova v 

nadaljevanju dopolnila še z raziskavo finančnega profila vlagateljev in primerjala dobljene 

rezultate z ustreznostjo že izbranega portfelja vzajemnih skladov. Za konec bova vse 

pomembnejše rezultate preverila še skozi tri demografske spremenljivke, ki so se ob 

prebiranju literature izkazale kot najpomembnejše pri varčevanju; spol, starost in izobrazba 

vlagatelja. Vsaka izmed njih sestavlja tudi novo delovno hipotezo, s katerimi bova preverila 

vpliv kontrolnih spremenljivk na odvisno spremenljivko. 

 

Z diplomskim delom želiva približati varčevanje v vzajemnih skladih kot možnost bolj 

tveganega in donosnejšega finančnega instrumenta, ki je precej bolj zanimiv od bančnih vlog, 

vendar terja določeno znanje in veščine. S strateškim vlaganjem v vzajemne sklade lahko 

dosežemo takšno donosnost osebnega finančnega premoženja, ki ob sprejemljivem tveganju 

omogoča doseganje temeljnih dolgoročnih finančnih ciljev. Precejšen del tveganja lahko 

zmanjšamo s premišljenimi odločitvami glede vrste investiranja, razporeditve premoženja, 

odnosa do tveganja ter oblikovanja portfelja. Temelji uspešnega investiranja so predvsem 

strateški pogled investitorja, realno postavljeni finančni cilji, znanje in disciplina.  

 

V prvem delu bova s proučevanjem stališč, spoznanj in sklepov različnih avtorjev postavila 

teoretična izhodišča, ki so povezana s finančnimi naložbami vlagateljev. Tukaj bova uporabila 

metodo primerjave različnih virov. Uporabljeno literaturo in druge vire predstavljajo 

predvsem sekundarni podatki (domača in tuja literatura), nekateri primarni (statistična 

poročila, raziskave) ter elektronski viri podatkov. Teoretični del diplomskega dela tako 

temelji predvsem na deskriptivni metodi in metodi abstrakcije1.  

 

                                                                 
1 Pri deskriptivni metodi gre za opisno metodo, ki zagotavlja predvsem opis določenih lastnosti, pojavov, 
pojmov ipd.  Metoda abstrakcije pa nam ponuja možnosti za proučevanje, kjer odmislimo podrobnosti in se 
osredotočimo le na bistvene lastnosti in dejstva.  
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V drugem delu diplome pa bova uporabila metodo analize in metodo eksplanacije rezultatov 

analize. Analizo odgovorov oziroma rezultatov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom, bova 

opravila s pomočjo statističnega programa SPSS 13.0. Glavna metoda analize je vpliv 

neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko. Pri tem bova uporabila statistično metodo 

regresijske analize in Wardovo metodo razvrščanja v skupine (Ward 1963). Pri preverjanju 

vsebinske veljavnosti sestavljenih spremenljivk bova uporabila faktorsko analizo, povezanost 

med spremenljivkami pa bova ocenila s Pearsonovim koeficientom korelacije oziroma 

Pearsonovim hi-kvadrat testom. 

 

Na podlagi lastne raziskave in analize podatkov bova poskušala potrditi ali ovreči naslednji 

izhodiščni hipotezi: 

H1. Posamezniki z dolgoročnejšim finančnim ciljem, ugodnejšimi finančnimi razmerami, 

bogatejšimi finančnimi izkušnjami, ter tisti, ki so tveganju bolj naklonjeni, imajo v svojem 

portfelju vzajemnih skladov večji delež delniških skladov.  

H2. Portfelj vlagateljev je sestavljen iz vzajemnih skladov, ki ne ustrezajo v celoti njihovemu 

finančnemu profilu. 

 

Diploma je razdeljena na enajst poglavij. Uvodu sledijo štiri poglavja, ki so namenjena 

teoretski razpravi. Šesto poglavje predstavlja uvod v empirični del, kateremu sledijo štiri 

poglavja raziskovalnega dela naloge, v zadnjem, enajstem poglavju pa so zbrane glavne 

ugotovitve. Po uvodnem delu se seznanimo z osebnimi financami in glavnimi načeli 

upravljanja lastnega premoženja. Dotaknila se bova nekaterih ključnih tem in vprašanj, med 

katerimi so: odnos posameznika do premoženja, finančna pismenost ljudi ter njihov osebni 

finančni načrt. V tretjem poglavju, zaradi boljšega razumevanja različnih vrst finančnih 

naložb in izbranega finančnega instrumenta - vzajemnih skladov, podrobneje opiševa celoten 

finančni sistem in trg kapitala. Nadalje sva razvijala teorijo v smeri različnih osebnih 

finančnih naložb. To poglavje vsebuje predvsem razumevanje naložbene strategije 

vlagateljev. V četrtem poglavju se bova najprej posvetila opisu različnih naložbenih možnosti, 

nadaljevala pa bova s podrobnejšim opisom ene izbrane oblike naložbenega varčevanja - 
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varčevanjem v vzajemnih skladih.  Predstavila bova različna teoretična izhodišča, ki jih bova 

tudi kritično obravnavala in jih izpeljala za pojasnjevalni model, ki ga bova preverjala v 

empiričnem delu. V petem in šestem poglavju bova predstavila dejavnike pri odločanju 

vlagateljev za izbiro določenega vzajemnega sklada. Najprej bova poskušala pojasniti, zakaj 

je poznavanje psiholoških dejavnikov pomembno za upravljanje osebnega premoženja in 

kateri so tisti psiho-naložbeni dejavniki, na katere moramo pomisliti pri lastnem 

investicijskem ravnanju. Sledi poglavje identifikacije dejavnikov, ki vplivajo na sestavo 

portfelja vzajemnih skladov. V sedmem poglavju opredeliva raziskovalni okvir in teoretske 

pojme, izpeljeva hipoteze in jih argumentirava, v osmem in devetem pa sledi opis metod, 

vzorca in načina zbiranja podatkov. V desetem poglavju se bova ukvarjala z analizami 

pridobljenih podatkov - preverjala bova kakovost merskih instrumentov, analizirala dejavnike 

naložbene strategije vlagateljev in pojasnjevalne modele. V sklepu bo sledil povzetek 

ugotovitev.  

 

Diplomsko delo je rezultat skupnega dela dveh avtorjev. Skupaj sva se ukvarjala z vsemi 

vidiki diplomskega dela, v fazi pisanja pa sva si delo razdelila2.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2 V teoretskem delu diplomskega dela se je študentka Katarina Mušič pretežno bolj ukvarjala s teoretskim 
okvirom naloge, študent Aleš Mušič pa bolj z ožje specificiranim pogledom, predvsem kar zadeva vzajemne 
sklade. Rezultat dela študentke so poglavja 2 in 3 ter prva polovica 4. poglavja. Rezultat dela študenta pa so 
drugi del 4. poglavja ter 5. in 6. poglavje. V empiričnem delu sva si delo enakovredno razdelila in je v celoti 
rezultat obeh študentov. Prav tako sva tudi uvodno in zaključno poglavje napisala skupaj. 
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2 OSEBNE FINANCE 

 

V najsplošnejšem pomenu besede uporabljamo pojem finance za vse gospodarske dejavnosti, 

ki so povezane z upravljanjem denarja. V tržnih gospodarstvih so se razvila tri področja 

financ: osebne, poslovne in javne finance (Mramor 1993, 19). V diplomskem delu se bova 

osredotočila zgolj na osebne finance. 

 

Osebne finance so interdisciplinarna veda, kjer se na eni strani, pri odločanju ljudi prepletajo 

načela financ, upravljanja virov, potrošniškega izobraževanja, sociologije in psihologije. Na 

drugi strani pa ta veda raziskuje pridobivanje, razvijanje in razvrščanje finančnih sredstev 

posameznikov, za trenutne ali kasnejše potrebe (Schuchardt in drugi 2007, 67). Osebne 

finance pomenijo usmeritev k smotrnejšemu upravljanju lastnih prihrankov. Namen tega 

poglavja je opredelitev osebnih financ in njihovega pomena ter opis temeljnih načel dobrega 

upravljanja osebnega premoženja. Proučila bova sestavo osebnega premoženja ter analizo 

tekočih prihodkov in odhodkov. Pojasnila bova osnove in pomen načrtovanja osebnih ciljev, 

ki jih lahko z dobrim upravljanjem osebnega premoženja lažje dosegamo.  

 

Brez varčevanja in potrebe po dobrem upravljanju osebnega premoženja ne bi bilo razvoja 

bančništva in razmaha kapitalizma, kapitalski trgi pa bi izgubili pomen. Zaradi potreb 

upravljanja osebnih financ so se razvili finančno posredništvo in finančni trgi. Gospodarskim 

subjektom prihranki posameznikov omogočajo lažje zbiranje kapitala, potrebnega za širjenje 

proizvodnje. Želja posameznikov, da svobodno, neomejeno in skladno s svojimi načrti, 

ambicijami in vrednotami upravljajo svoje premoženje, je tako eno izmed gonil razvoja 

kapitalistične družbe. Vzrok za nastanek vseh drugih finančnih področij in njihov začetek 

delovanja lahko pripišemo osebnim financam (Groznik 2001, 9). 

 

Prebivalci Slovenije smo že od nekdaj znani kot dobri upravljavci denarja in imamo kar 

precej dobro razvit občutek za upravljanje lastnega premoženja. Prav tako smo Slovenci 
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varčen narod3 (Statistični urad RS). Leto 1991 je bilo za Slovenijo prelomno leto, saj nas je 

neodvisnost pospremila na pot do politične samostojnosti, boljšega gospodarstva, večje 

blaginje, razvoja in prepoznavnosti v svetu. Z vstopom v Evropsko unijo pa smo tako dobili 

še dodatne možnosti za gospodarsko rast, razvoj, sodelovanje, odločanje pri pomembnih 

zadevah ter še večjo prepoznavnost v svetu. Slovenija je v gospodarskem razvoju 

napredovala, toda na finančnem sektorju je še precej v zaostanku. Naložbe so ključni dejavnik 

ekonomske rasti (Rebernik 1999, 361). 

 

Kleindienst (2001) je s sodelavci  izvedel raziskavo o varčevalnih navadah in mnenju 

slovenskih investitorjev, ki je pokazala, da so slovenska gospodinjstva tveganju zelo 

nenaklonjena4. Leta 2006 je bila izvedena mednarodna raziskava o naložbenih navadah 

vlagateljev v sklade v Sloveniji, kjer bi lahko po rezultatih raziskave 24 % Slovencev uvrstili 

med "skrajne previdneže" in 17 % Slovencev med "drzneže"5 (Raiffeisen banka). Leto 

kasneje je Kapitalska družba (2007) pri raziskavi »Odnos Slovencev do starosti in varčevanja 

za starost« prišla do rezultatov, da Slovenci na splošno kažemo kar precejšnjo naklonjenost do 

tveganja. Več kot polovica vprašanih bi se odločilo pri varčevanju za kombinacijo bolj 

tveganih in bolj varnih naložb (Kapitalska družba 2007). Predvidevava, da se je v letih od 

2006 do 2008 delež bolj drznih vlagateljev občutno povečal, sorazmerno z rastjo deleža 

tveganih skladov (glej sliko 4.5), predvsem zaradi visokih donosov nadpovprečno tveganih 

skladov. 

 

Osebne finance razkrivajo odnos vsakega posameznika do premoženja - kako se pridobiva, 

kako vlaga in zapravlja, koliko ga je smiselno privarčevati in koliko zapustiti potomcem. 

Ljudje imamo različen odnos do lastnega premoženja in financ. Nekateri so bolj za tvegane 

                                                                 
3 Med evropskimi državami sta leta 2007 imeli večjo stopnjo varčevanja kot Slovenija (16,4 %) le Švica (17,8 
%) in Nemčija (16,7 %). Tako spadajo Slovenska gospodinjstva med evropskimi med najvarčnejša (Statistični 
urad RS). 
4 Rezultati raziskave so pokazali, da je 19,5 % slovenskih gospodinjstev tveganju naklonjenih, 1,8 % je do 
tveganja nevtralnih in kar 78,7 % je tveganju nenaklonjenih (Kleindienst in drugi 2001). 
5 Glede na rezultate analize bi lahko po odnosu do tveganja pri investiranju 24 % Slovencev uvrstili med 
"skrajne previdneže", 23 % vprašanih pa med "novince", ki imajo o vlaganju malo znanja. Deleža bolj 
preudarnih in previdnih vlagateljev sta bila zelo podobna – t. i. "razumnikov" je 18 % in "previdnežev" 17 %, 
preostalih 17 % pa je segment "drznežev", vlagateljev, ki se ne bojijo tveganja pri investiranju (Raiffeisen 
banka). 
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naložbe, drugi verjamejo zgolj v gotovino. Tisti, ki se odločijo za bolj tvegane naložbe, si 

lahko s svojim pretiranim pogumom ali neznanjem ustvarijo ogromno izgubo, na drugi strani 

pa pasivni posamezniki tvegajo, da jim lahko privarčevani denar kdo ukrade oziroma, da bo 

denar postopoma izgubil del vrednosti. Večina se nas lahko strinja, da nekaj znanja in 

temeljnih napotkov glede osebnih financ ne le, da ne more škoditi, temveč lahko celo 

pozitivno vpliva na finančno stanje.  

 

Z osebnimi financami zajamemo celotno področje, ki se nanaša na posameznikovo 

premoženje. Razpon odločitev, ki jih pri tem sprejema ter razpon storitev in izdelkov, ki jih 

pri tem uporablja, je precej širok, hkrati pa odvisen od značaja slehernega posameznika in 

okolja, v katerem prebiva.  

 

Sem lahko uvrstimo razmisleke in odločitve, ki so življenjsko pomembni6. Srečujemo se z 

različnimi vprašanji, ki so tako ali drugače pogojena z drugimi dejavniki in ki tako ali drugače 

vplivajo na nadaljnjo odločitev glede osebnih financ posameznika. V nadaljevanju bova 

izpostavila pomen splošnega finančnega znanja posameznikov ter osebni finančni načrt. 

 

2.1 Finančna pismenost 

 

Znanju, potrebnemu za upravljanje osebnih financ, pravimo finančna pismenost (Huber 

2007). Pomen finančnega znanja pri posameznih finančnih odločitvah je z razvojem financ 

izredno narasel, čeprav je tudi »občutek«, pridobljen z izkušnjami, še vedno pomemben 

dejavnik dobrih finančnih odločitev (Mramor 1993, 20). Zelo priporočljivo je, da starši pri 

                                                                 
6 Skozi življenje se srečujemo s številnimi izzivi in pomembnimi vprašanji, naš odgovor pa se kaže skozi 
različne ekonomske, socialne in psihološke dejavnike. Bomo delali več in za višjo plačo, na bolj tveganih 
delovnih mestih ali rajši nekoliko manj, v bolj varnih državnih službah? Si želimo živeti v hiši ali stanovanju? 
Sanjamo o jadrnici? Si želimo biti sposobni svojim otrokom plačati stroške šolanja? Si otrok sploh želimo? Kako 
želimo preživljati upokojitev? Kakšne hobije imamo? Se želimo poročiti? Kako skrbimo za svoje račune? Nas 
pri vlaganju zanimajo delnice ali obveznice? Nič od navedenega? 
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vzgajanju otrok posvetijo določeno pozornost tudi finančni vzgoji. Tako bodo otroci lažje 

razumeli pomen in vlogo denarja, razvili do njega spoštljiv odnos in si pridobili finančno 

disciplino. To najlažje dosežemo z uvedbo žepnine, kjer se bo otrok naučil razporejati z 

denarjem in naučil tehnike varčevanja, prav tako pa bo pridobil določene izkušnje s 

trošenjem. V najstniških letih pa naj bi si zaradi večjih potreb tudi že sam zaslužil dodaten 

denar z opravljanjem študentskega dela. Takrat je tudi že primeren čas za spodbujanje k 

varčevanju in nalaganju prihrankov ter seznanitvijo z različnimi naložbenimi možnostmi 

(Gostiša 2004, 16). 

 

V prihodnosti bo brez finančne pismenosti najverjetneje težje dobiti službo, kaj šele graditi 

kariero. Največkrat gre urejeno finančno stanje v korak z uspešno kariero (Huber 2007). 

Finančno znanje, dopolnjeno z znanjem informacijskih tehnologij in tujih jezikov, bo najbolj 

vplivalo na našo poklicno pot. Posledice slabše finančne izobrazbe ljudi so vedno večja 

zadolženost prebivalstva, pogostejši osebni stečaji, manjša stopnja varčevanja in oblikovanje 

premajhnega sklada za pokojnino. V tujini so ponekod že nastale neprofitne organizacije z 

namenom, da bi popravile obstoječe stanje in izboljšale finančno pismenost ljudi7 (Breitbard 

in Gravis 2003, 58). 

 

Ponudba na trgu je vedno bolj široka. To pomeni, da bo povprečnemu vlagatelju pravilna 

izbira le še težja. Pravilna izbira v smislu, da bo kar najbolj optimalna, glede na njegov 

finančni profil. Pri takšni izbiri prav gotovo pomaga prebiranje časopisov, internetnih strani 

ter druge strokovne literature, pomaga pa tudi izbira pravega strokovnjaka. Meniva, da se 

dandanes vedno več posameznikov zateče po pomoč k svetovalcem, bodisi po telefonu ali na 

osebni posvet. V zadnjih obdobjih so takšne storitve postale brezplačne, za razliko v 

preteklosti in se tako morda posledično še več vlagateljev obrne predhodno k njim. Meniva, 

da imajo neodvisne finančne svetovalnice8 veliko prednost, predvsem v tem, da imajo 

                                                                 
7 Ena takšnih je krovna organizacija "JumpStart Coalition for Financial Literacy", ki združuje 140 organizacij v 
ZDA, z namenom uvesti pouk o osebnih financah na vseh ravneh šolanja. 
8 Primer neodvisne finančne svetovalnice, ki ponujajo vzajemne sklade, so tiste, ki niso omejene na trženje 
vzajemnih skladov zgolj ene Družbe za upravljanje, temveč ponujajo številne sklade različnih DZU-jev. Med 
takšne neodvisne svetovalnice lahko štejemo npr. družbo Vzajemci d.o.o. Na drugi strani pa so posamezne 
Družbe za upravljanje, kot je npr. Triglav DZU, odvisne svetovalnice, ki tržijo le svoje vzajemne sklade.  
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možnost ponudbe različnih produktov in tako lažje sestavijo vlagatelju kar najbolj optimalen 

portfelj glede na njegov finančni profil. Svetovalci seveda lahko tako pomagajo pri izbiri, a se 

je treba zavedati, da se mora o primernih produktih odločiti predvsem vsak sam.  

 

Za nami je dolgo obdobje padcev tržnih tečajev, prešli smo v obdobje recesije, ki je za seboj 

potegnila veliko socialnih problemov. Ljudje so vedno bolj nezaupljivi in prestrašeni. Zanima 

naju, kakšen je trend za nadaljnja varčevanja v vzajemnih skladih, ali so ljudje izgubili 

zaupanje v takšno obliko varčevanja, v finančne svetovalce oziroma v uspešnost upravljanja 

družb za upravljanje? To je le nekaj ključnih vprašanj, ki jih bova poskušala pojasniti skozi 

celotno raziskavo. Meniva, da je ta veliki padec vrednosti vzajemnih skladov v zadnjem letu, 

imel določene učinke tudi na rezultate najine raziskave. Domnevava namreč, da se je sestava 

portfeljev vzajemnih skladov v zadnjem obdobju precej spremenila.  

 

2.2 Osebni finančni načrt  

 

Pred odločitvijo za investiranje svojega premoženja naj bi si vsak vlagatelj pripravil svoj 

finančni načrt, v katerem naj bi bili zajeti finančni cilji in načini za njihovo učinkovito 

doseganje (Lang in Gillespie 1984, 4) ter uspešno krmarjenje med donosi in tveganji (Huber 

2007). Finančno načrtovanje je izjemno obširen proces, v grobem pa obsega pregled osebnega 

finančnega stanja, razvijanje in upravljanje prihodkov/izdatkov, varovanje finančnih sredstev 

in zagotavljanje varne prihodnosti. Ne obstaja neko splošno navodilo, recept za uspešno 

finančno načrtovanje, temveč želimo samo opredeliti nekaj splošnih napotkov in opozoril, ki 

lahko pripomorejo k boljšemu in učinkovitejšemu upravljanju lastnega premoženja. Vse te 

korake sta v svoji knjigi o strategiji osebnih financ podrobno opisala Lang in Gillespie (1984), 

ki jih bova v nadaljevanju na kratko tudi sama opisala. 

  

Prvi korak pri načrtovanju je opredelitev razpoložljivega dohodka. Razlika med celotno 

vrednostjo premoženja in obveznostmi prikazuje približno oceno neto vrednosti premoženja. 
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Pregled rednih finančnih prihodkov in odhodkov ter morebitnimi izrednimi odhodki9 nam daje 

jasnejšo sliko razpoložljivih sredstev. Izkaz osebnih prihodkov in odhodkov je prikaz, ki nam 

pove, od kod prihajajo finančna sredstva in čemu se denarna sredstva namenijo v določenem 

časovnem obdobju. Ugotovitev in spremljanje lastnega premoženjskega stanja nam pomaga 

bolj smotrno opredeliti upravljanje svojih obveznosti (na primer, na kateri dan je najbolje 

plačevati obveznosti plačilnih kartic) in pomaga postaviti okvir za analizo naših možnosti 

zadolževanja in možnosti za časovno uresničljivo doseganje ciljev (Keown 2003, 37).  

 

V drugem koraku načrtovanja opredelimo cilje, povezane z osebnim premoženjem. Cilje 

lahko razdelimo med širše skupine ciljev, kamor se navadno uvrščajo cilji, povezani z 

zavarovanjem, upokojitvijo, davki, nepremičninami in premičninami, izobrazbo in družino. 

Cilje pa lahko preprosto razdelimo tudi samo po času želene uresničitve na kratkoročne, 

srednjeročne in dolgoročne (Nikolopoulos in Fellrath 1994, 1819). Ne nazadnje pa se osebni 

cilji posameznikov pomembno razlikujejo tudi glede na njihovo trenutno življenjsko dobo. V 

mladosti se večina ljudi zavzema za čim hitrejšo finančno neodvisnost. Hitrost ne pomeni, da 

nam ni treba vlagati v znanje in da je bolje iti čim prej v službo. Nasprotno, študij je naložba v 

znanje10 (Schultz 1961; Bevc 1991). Starejšim, na drugi strani, veliko pomeni varnost in 

stabilnost prihodkov. Odgovorni smo tudi do svojih bližnjih - do partnerja, ostarelih in 

obolelih staršev, do svojih otrok. Ali kot pravi Groznik (2001, 11): »Odgovornost do bližnjih 

se neha, ko z lastnim premoženjem plačamo stroške svoje smrti«. Lahko bi rekli, da za 

načrtovanje ni nikoli prezgodaj in prav tako ni nikoli prepozno. Pri določanju ciljev se 

moramo zavedati, da je prihodnost negotova - tako ekonomska prihodnost okolja v katerem 

živimo, kot tudi naša osebna (varnost zaposlitve, nenadne bolezni, nesreče, ipd). Pri takšnem 

načrtovanju popolne finančne neodvisnosti nam lahko veliko pomagajo urejene osebne 

finance in malce načrtovanega upravljanja premoženja. 
                                                                 
9 Redni finančni prihodki so neka stalna, ponavljajoča se finančna sredstva, kot je denimo plača, pokojnina ipd. 
Redni finančni odhodki pa so neki stalni, ponavljajoči se izdatki oziroma stroški, kamor navadno uvrščamo 
denimo najemnino za stanovanje, stroške za bivanje, prehrano ipd. Te redne finančne prihodke in odhodke 
obravnavamo na mesečni ravni. Izredni odhodki so morebitni nepričakovani izdatki, kot so recimo popravilo 
avtomobila ali nakup novega pralnega stroja. Za pokrivanje izrednih odhodkov je priporočljivo imeti oblikovan 
rezervni sklad (prilagojeno na podlagi Slovenskega računovodskega standarda 39 2003). 
10Teorija človeškega kapitala poudarja ekonomski pomen izobraževanja. Človek ima v sebi določene 
sposobnosti, ki jih lahko z vlaganji v sebe še poveča (Schultz 1961). Izobrazba je eden ključnih dejavnikov 
kakovosti delovne sile oziroma kakovosti človeškega faktorja, ki vpliva na njegovo večjo produktivnost (Bevc 
1991: 15).  
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Pomembna točka pri načrtovanju je tudi zaščita - zavarovanje virov. Zavarovanje sredstev ni 

namenjeno ustvarjanju dobičkov, temveč za povrnitev stroškov v primeru škode ali izgube. 

Gre pravzaprav za denarno nadomestilo oziroma t. i. premijo za tveganje11. Različna 

zavarovanja so bolj podrobno opisana v četrtem poglavju.    

 

Levine (1988, 1374-1375) razlikuje cilje upravljanja premoženja na podlagi tveganja in 

donosnosti12: 

- stabilnost glavnice; investitor, ki si želi stabilnosti glavnice, se usmeri predvsem v manj 

donosne, a hkrati manj tvegane naložbe. Najbolj pogosto se v portfeljih takšnih vlagateljev 

pojavljajo bančne vloge, obveznice ali nizko tvegani vzajemni skladi, medtem ko je delež 

tveganih naložb minimalen oziroma v portfelju ni prisoten. Ključni cilj strategije je predvsem 

ohranjanje glavnice, kar pomeni doseganje donosnosti v okviru inflacije. 

- povečanje kapitala; investitor, ki si želi povečanja kapitala, se usmeri glede na strategijo 

stabilnosti glavnice na bolj tvegano pot. Pri tem ni toliko pomembno, kdaj denarni tokovi 

nastajajo oziroma kdaj prejemamo denarna sredstva z naslova investicije, pač pa kako visoka 

je tržna vrednost premoženja ob realizaciji naložbe. Ključni cilj strategije povečanja kapitala 

je povečanje investiranih sredstev. 

- ter maksimiranje denarnega donosa; ključni cilj tretje strategije pa je maksimiranje 

denarnega donosa, kar pomeni, da investitorju ni pomemben zgolj čas prejema donosa, pač pa 

tudi njegova višina. Tovrstni investitorji se izpostavljajo nadpovprečnemu tveganju in se 

običajno usmerjajo v donosne delnice oziroma vrednostne papirje z visokimi obrestnimi 

merami. 

 

                                                                 
11 Denarno nadomestilo oziroma premijo za tveganje Prašnikar in Debeljak (1998, 43) opredelita kot količino 
denarja, ki jo je posameznik pripravljen žrtvovati, da se tveganju izogne. 
12 Donos bi lahko preprosto opredelili kot celoten dohodek, ki ga investitor prejme v investicijskem obdobju, 
primerjan z višino vloženih sredstev. 
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Ko so postavljeni cilji in naše premoženjsko stanje razjasnjeno, se lahko ozremo po 

naložbenih možnostih, s katerimi se bomo zastavljenim ciljem približali oziroma jih 

uresničili. V nadaljevanju najprej sledi poglavje o sestavi in delovanju finančnega sistema, 

kjer bova skušala prikazati celostno podobo investicijskega procesa. Izpostavila bova 

predvsem razumevanje treh ključnih komponent finančnega sistema. Poglavju finančnega 

sistema in trga kapitala sledi poglavje o finančnih naložbah, kjer so podrobneje opisane 

posamezne oblike naložb. 

 

3 FINANČNI SISTEM IN TRG KAPITALA  

 

Finančni sistem je pomemben del narodnega gospodarstva, ki ga sestavljajo finančne 

institucije, finančni trgi in finančni instrumenti. Poglavitna naloga finančnega sistema je 

vzpostavitev povezave med varčevalci in investitorji ter omogočiti učinkovit prenos 

prihrankov od varčevalcev na investitorje (Boot in Thakor 1997, 693-694). Finančni sistem 

omogoča lažji proces plačila, posojila in trgovanja v tveganih okoliščinah (Kohn 1994, 180).  

 

Finančne institucije so finančni posredniki za prenos finančnih prihrankov med končnimi 

varčevalci in končnimi investitorji. S tem pojmom označujemo skupino vseh podjetij in 

institucij, ki ponujajo finančne storitve na finančnem trgu (Dimovski in Gregorič 2000, 3). 

Glede na institucionalno načelo13 delimo finančne institucije (finančne posrednike) na 

depozitne in nedepozitne. Depozitne finančne institucije imajo skupno značilnost, in sicer 

zbiranje finančnih prihrankov varčevalcev na osnovi vlog oziroma depozitov z različnim 

rokom zapadlosti (vezane vloge, vloge na vpogled). Največkrat prenašajo zbrana sredstva 

varčevalcev na deficitne gospodarske celice z odobravanjem posojil, delno pa tudi z nakupom 

njihovih vrednostnih papirjev. Med depozitne finančne posrednike štejemo poslovne banke, 

hranilnice, kreditne zadruge ipd (Mramor 1993, 90-92). Druge finančne institucije pa 
                                                                 
13 Finančne institucije lahko delimo po institucionalnem merilu glede na to, ali vloge sprejemajo ali jih ne 
sprejemajo. Lastnost depozitnih institucij je zbiranje prihrankov z vlogami ali depoziti. Nedepozitne finančne 
institucije pa imajo predvsem funkcijo zbiranja prihrankov z namenom vlaganja v naložbe na sekundarnih 
finančnih trgih (Mramor 1993, 89-92). Glede na funkcionalno načelo, kjer je v ospredju mehanizem izdaje 
denarja, pa lahko finančne institucije delimo na denarne in nedenarne finančne institucije (Ribnikar 1997, 197).  
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uvrščamo med nedepozitne, ki jih delimo v dve podskupini, in sicer v pogodbene finančne 

institucije in investicijske sklade. Pogodbeni finančni posredniki na podlagi sklenjenih 

pogodb zagotavljajo različne vrste izplačil denarnih zneskov v prihodnje. Sem štejemo 

pokojninske sklade in zavarovalne družbe. Investicijski skladi pa omogočajo posameznikom, 

da naložijo svoje finančno premoženje posredno v vrednostne papirje.14 Opredelimo jih lahko 

tudi kot čiste finančne posrednike, saj varčevalcem omogočajo predvsem zmanjševanje 

tveganja in nudijo strokovno upravljanje prihrankov varčevalcev (Prohaska 2004, 7-8). Kot 

skupno lastnost nedepozitnih finančnih institucij bi lahko izpostavila predvsem njihovo težnjo 

k nakupovanju dolgoročnih vrednostnih papirjev podjetij (države) in drugih naložb na 

sekundarnem finančnem trgu. 

 

Finančni trgi omogočajo prenos prihrankov od varčevalcev do investitorjev, ki sredstva 

nalagajo v produktivne namene. Opredelimo jih lahko kot mehanizem, kjer imajo osrednjo 

vlogo izvrševanja teh nalog različne finančne institucije (Mramor 1993, 65) ali kot pravi 

Ribnikar (1997, 172): »finančni trg omogoča prenos finančnih presežkov od celic s 

finančnimi presežki na celice s finančnimi primanjkljaji«. Ekonomska funkcija finančnega 

trga, ki predstavlja prioriteto delovanja tega trga, je zagotavljanje učinkovitega alociranja 

finančnih sredstev od suficitnih do deficitnih ekonomskih celic (Prohaska 2004, 10). Finančna 

funkcija finančnih trgov pa je zagotavljanje likvidnosti in možnosti razpršitve naložb15 

(Mramor 1993, 68). Subjekti finančnega trga so predvsem depozitne družbe, zavarovalnice, 

vzajemni skladi, finančna podjetja (Saunders 2000, 1). 

 

Splošna delitev finančnega trga je delitev na denarni trg in trg kapitala. Na finančnem trgu se 

odvijajo procesi ponudb in povpraševanja po finančnih sredstvih. Razlika med denarnim 

trgom in trgom kapitala je v ročnosti prenosa finančnih sredstev od suficitnih k deficitnim 

                                                                 
14 Finančni posredniki, ki omogočajo naložbe posameznikov v vrednostne papirje, so t.i. družbe za upravljanje 
(DZU), ki upravljajo investicijske družbe in vzajemne sklade. 
15 Likvidnost pomeni možnost spremembe prihrankov v nedenarni obliki (npr. obveznice, delnice) v denar, ki ga 
nameni za nakup druge finančne naložbe. Razpršitev naložbe ali diverzifikacija pomeni možnost razpršitve 
prihrankov enega varčevalca na več različnih investitorjev v različnih oblikah. Diverzifikacija zmanjšuje 
tveganje naložbe (Mramor 1993, 68-69). 
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celicam na finančnem trgu (Prohaska 2004, 11). Trg denarja je del finančnega trga, na 

katerem se trguje s kratkoročnimi finančnimi instrumenti. »Denarni trg tvorijo vsi posli, kjer 

gre za začasno prenašanje prihrankov ali premoženja na kratek rok« (Ribnikar 1997, 294). 

Zanj je značilna kratkoročnost trga (zapadlost do enega leta), visoka likvidnost in nizka 

tveganost instrumentov ter dobro razvit sekundarni trg, kar še povečuje njegovo privlačnost. 

Trg kapitala pa je namenjen dolgoročnim finančnim naložbam, ki omogoča in spodbuja 

oblikovanje čim večjega obsega prihrankov, usmerja zbrane prihranke v čim boljše investicije 

in omogoča oblikovanje optimalnejše likvidnosti ekonomskih subjektov (Mramor 1993, 73-

74). Finančna sredstva vlagateljev imajo na trgu kapitala predvsem naložbeno funkcijo, ta pa 

naj bi vlagatelju zagotovila donosnost naložbe (Špec 1996, 23). Osnovna funkcija trga 

kapitala je spodbujanje in povečevanje obsega varčevanja ter usmerjanje v najbolj 

produktivne naložbe. 

 

Na razvitih denarnih trgih se investitorji srečujejo s široko ponudbo instrumentov. Tipični 

kratkoročni vrednostni papirji (Mishkin in Stanley 1997, 19) oziroma instrumenti denarnega 

trga so denimo blagajniški zapisi, ki se glasijo na določen denarni znesek, z določenim rokom 

dospelosti in določeno obrestno mero (Veselinovič 1995, 56). Zakladne menice (angl. 

Treasury Bills) kot naslednji tipični denarni instrument izdaja državna zakladnica z namenom 

pokrivanja proračunskega primanjkljaja, pri čemer omogočajo prilagajanje likvidnostnim 

potrebam proračuna, bolj prioritetno pa reguliranju obrestnih mer (Ryland 1998, 188).16 Ne 

smemo pozabiti še na komercialne zapise, ki  predstavljajo nezavarovane lastne menice, ki jih 

izdajajo velike banke in podjetja z dobro boniteto. Komercialni zapisi (angl. Commercial 

Papers) izdajatelju predstavljajo nadomestek za bančno posojilo17 (Prohaska 2004, 20-21). Na 

trgu kapitala (Novak in drugi 2000, 41) pa poteka trgovanje z dolgoročnimi finančnimi 

instrumenti, kot so lastniški vrednostni papirji (delnice podjetij in finančnih institucij) ter 

                                                                 
16 Zakladne menice so kratkoročni dolžniški vrednostni papirji (Ryland 1998). Prihodki od njihove prodaje so 
vplačani neposredno v proračun države, ki tudi zagotovi sredstva za odplačilo glavnic ob zapadlosti. Zakladne 
menice so najbolj likviden in tudi najvarnejši instrument denarnega trga, saj tveganja neizpolnitve obveznosti 
praktično ni. 
17 Njihova dospelost ni daljša od 270 dni. Večina komercialnih zapisov je izdana z dodatnimi zavarovanji 
(kreditne linije pri bankah), s čimer se zmanjšuje tveganje neizpolnitve obveznosti s strani izdajatelja 
komercialnega zapisa, s tem pa izdajatelj doseže tudi nižje obrestne mere (Prohaska 2004).  
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dolžniški vrednostni papirji (obveznice podjetij, bank, države, občin, državnih institucij in 

skladov).  

 

4 FINANČNE NALOŽBE 

 

Namen investicije je povečati proizvodnjo ali povečati porabo (Bobek 1992, 71); ali kot pravi 

Rebernik (1999), pojem investicije najlažje zajamemo v celoti kot preobrazbo denarja v 

dobrine, kjer začetek procesa označimo z investicijskim izdatkom, ki mu sledi pričakovanje 

kasnejših prejemkov oziroma možnost izkoriščenja vložka (prodaje) v prihodnosti. 

 

Investiranje je pogojeno z varčevanjem, kjer pa gre v osnovi za odrekanje porabi. Bistvena 

razlika med varčevanjem in investiranjem je v tem, da gre pri varčevanju za neuporabo 

razpoložljive kupne moči, medtem ko je investiranje zavestna aktivnost z določenim 

namenom. Investiranje je nadgradnja varčevanja, kjer porabimo prihranke za nakup 

produktivnih virov (Kračun 1999, 182). V splošnem bi lahko rekla, da gre pravzaprav za 

uporabo denarja za povečanje premoženja. 

 

Ljudje s svojim delom oziroma opravljanjem določene dejavnosti zaslužijo finančna sredstva, 

ki jih nato glede na svoje potrebe  in razpoložljivost teh sredstev porabijo za tekočo potrošnjo, 

morebitne presežke pa lahko naložijo. Če so ti presežki, ki jih bova imenovala prihranki, 

porabljeni za nakup dolgoročnih realnih dobrin18, jih bova po Mramorju (1993, 11) opredelila 

kot realne naložbe. Če pa prihranke prenesemo na druge ekonomske subjekte in je ta prenos 

finančne narave, pa jih opredeli kot finančne naložbe. Kot tretjo vejo temeljne delitve naložb 

pa bova tukaj omenila še naložbo v znanje19. 

 
                                                                 
18 Realne dobrine so mišljene kot nakup opreme, trajne potrošniške dobrine ali nakup nepremičnine 
19 Lichtenberg (2007, 438) je z raziskavo o novih zdravilih dokazal, da imajo naložbe v raziskave in razvoj (na 
področju medicine in zdravil) v povprečju kar sedemkrat višjo donosnost kot naložbe v stroje in proizvodno 
opremo. 
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V nadaljevanju diplomske naloge se bova osredotočila zgolj na finančne naložbe, in sicer na 

finančne naložbe v finančne institucije. Tukaj bi lahko omenila še finančne naložbe v državo, 

finančne naložbe v podjetja in izvedene finančne naložbe, ki pa jih ne bova podrobneje 

opisovala, saj niso ključnega pomena za najino raziskavo. Finančne naložbe v finančne 

institucije predstavljajo predvsem naložbe v investicijske sklade, v banke in hranilnice, v 

pokojninske načrte, zavarovanja, ipd (Mramor 1993, 130).  

 

4.1 Vrste finančnih naložb 

 

Bobek (1992, 72) meni, da so finančne naložbe odraz racionalnosti v gospodarjenju s 

finančnimi prihranki, saj obstaja velika verjetnost, da bi ti ostali neizkoriščeni, če jih ne bi 

spremenili v finančne naložbe. Vsako leto se pojavi nekaj novih finančnih naložb. Številne 

finančne institucije, podjetja in ne nazadnje tudi država sama, ponujajo investitorjem različne 

finančne naložbe in s tem sodelujejo pri njegovi pripravi osebnega finančnega načrta. Ločimo 

lahko vrsto različnih finančnih naložb, kjer bova midva opredelila pet najbolj zanimivih in 

dostopnih malemu vlagatelju.  

 

4.1.1 Bančne vloge  

 

Bančna vloga ali depozit zahteva polog denarja na bančni račun vlagatelja, banka pa se pri 

tem obveže, da mu bo v dogovorjenem obdobju vrnila celotni znesek, povečan za pripadajoče 

obresti. Vlagatelj tako poleg vloženega denarja od banke dobi tudi obresti, ki pomenijo 

nadomestilo za to, da banka lahko upravlja njegov denar (Lang in Gillespie 1984, 580). 

 

Bančne vloge najpogosteje in najpreprosteje razdelimo na vloge na vpogled in vezane vloge. 

Pri vlogah na vpogled lahko vlagatelj kadarkoli dvigne denar s svojega bančnega računa, pri 

vezanih vlogah pa ga omejuje dogovorjeno časovno obdobje, ko mora vlagatelj za dvig 
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denarja počakati do njegovega izteka. Višina obresti navadno narašča s časovnim obdobjem 

vezave denarja pri banki, nekaj pa tudi z večanjem zneska vezanih sredstev (Pirtovšek 2001, 

49). 

 

Pomembna lastnost, ki bančne vloge v največji meri loči od drugih finančnih naložb, je 

vsekakor sistem jamstva. Bančne vloge v vseh bankah in hranilnicah, ki opravljajo bančne 

storitve v Sloveniji zagotavljajo jamstvo izplačila glavnice v celoti20. Jamstvo za vloge 

pomeni, da vse banke v državi v primeru stečajnega postopka jamčijo za izplačilo vlog. 

Države tako za bančne vloge vzpostavljajo različne jamstvene sheme (Garcia 1997). V 

splošnem lahko trdimo, da sistemi jamstva, ki upoštevajo nevarnosti moralnega tveganja21, 

povečujejo zaupanje prebivalcev v bančni in finančni sistem ter precej zmanjšujejo verjetnost 

množičnih dvigov vlog iz bank. 

  

Predvidevava, da imajo banke še vedno pomembno vlogo pri varčevalnih navadah Slovencev. 

To kažejo tudi statistični podatki o strukturi finančnih naložb slovenskih gospodinjstev (glej 

sliko 4.1). Nekje do leta 2003 so bile banke glavni prejemnik sredstev gospodinjstev, po tem 

letu pa se njihov delež hitro zmanjšuje. V zadnjih letih je bilo mogoče opaziti trend 

povečevanja lastniškega kapitala in naložb v investicijske sklade, kar je posledica na eni strani 

nizkih obrestnih mer (Slovenija: Jesensko poročilo 2006) in na drugi strani pozitivnih gibanj 

na kapitalskih trgih leta 2006 in v prvi polovici leta 2007. Posledice finančne krize oziroma 

negativnih gibanj na kapitalskih trgih v letu 2008 se pokažejo v zmanjšanju deležev 

lastniškega kapitala in enot investicijskih skladov. V tem obdobju se zopet poveča delež 

bančnih vlog, kar kaže na zaupanje bančnim sektorjem (Banka Slovenije 2009a). 

 

 

                                                                 
20 Banka Slovenije (2009b) zahteva od vseh bank in hranilnic, ki opravljajo bančne storitve v Sloveniji, da 
objavljajo z zakonom določeno informacijo o sistemu jamstva za vloge. 
21 »Moralno tveganje ali moralni hazard je tveganje, da bo obstoj neke pogodbe spremenil obnašanje ene od 
strank v pogodbi, po navadi negativno« (Jenčič 2009). V primeru bank tako obstaja tveganje, da se bodo banke 
obnašale bolj tvegano kot sicer (Hellman in drugi 2000, 152), saj računajo na pomoč centralne banke ali države. 
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Slika 4.1: Struktura finančnih naložb gospodinjstev Slovenije 

 

Vir: Banka Slovenije (2007; 2008; 2009a). 

 

4.1.2 Delnice in obveznice 

 

Naslednji dve naložbi, ki sta po najinem mnenju najbolj prepoznavni Slovencem, sta naložba 

v delnice in naložba v obveznice. Delnica predstavlja lastniški delež v podjetju.  Definiramo 

jo lahko tudi kot lastniški vrednostni papir, kjer ima njen imetnik lastniško pravico odločanja 

o poslovanju družbe, in sicer v relativni višini svojega lastništva (Bodie in drugi 2002, 44). 

Poleg te pravice, ki jih ima lastnik delnic, so pomembne še »pravica do sorazmernega deleža 

v dobičku (dividenda), pravica do ustreznega deleža v likvidacijski masi ob morebitnem 

stečaju podjetja in pravica do prednostnega nakupa delnic ob morebitnem povečanju kapitala« 

(Kleindienst 2001, 124-127). Delnice so z vidika varnosti med najbolj tveganimi naložbami, 

so pa hkrati naložba, ki dolgoročno prinaša v povprečju najvišje donose.  

 

Obveznice so poleg delnic najbolj pogosta dolgoročna oblika naložbe. Pri obveznicah je 

glavna značilnost, da imetnik določene obveznice dobi za dobo do njene dospelosti redno 

izplačane kupone po vnaprej določeni obrestni meri. Ob njenem dospetju pa se obveznica 

izplača v nominalni vrednosti. Izdajatelj obveznice (posojilojemalec) pridobi na ta način 



30 

 

 

sredstva podobno kot pri bančnem kreditu, le da je tukaj posojilodajalec vsak, ki kupi 

obveznico in ne banka. Pri nas se pojavljajo predvsem državne obveznice, obveznice bank ter 

obveznice podjetij, kjer so prve od vseh obveznic najvarnejša naložba z najmanjšim donosom. 

Večinoma pa so obveznice zavarovane, kjer izdajatelj z nekim zavarovanjem (hipoteko, 

zastavo premičnin oziroma drugih vrednostnih papirjev) jamči za njihovo poplačilo 

(Lončarski 2001, 50-51).  

 

V letu 2006 (glej sliko 4.2) je bilo z delnicami družb opravljenega 80,4 % celotnega 

vrednostnega obsega prometa na Ljubljanski borzi. Sledili so investicijski skladi, s katerimi je 

bilo opravljenega 11,5 % prometa, in obveznice z 8,1 %. V letu 2007 so v strukturi prometa 

pridobile delnice, in sicer 7,3 %. Nasprotno pa so v strukturi prometa zaradi nižjih donosov 

izgubile obveznice 3,3 % odstotne točke in investicijske družbe za kar 4 %. Globalna finančna 

kriza (ATVP 2009) je v letu 2008 povzročila padec tečajev na svetovnih borzah in s tem 

posledično tudi izrazito znižanje vrednosti sredstev investicijskih skladov in množična 

izplačila. V letu 2008 je povprečni promet z obveznicami znašal 155 % mesečnega prometa iz 

leta 2007, kar potrjuje dejstvo, da so vlagatelji umaknili svoja sredstva iz tveganih v varnejše 

naložbe. Delež prometa z delnicami se je znižal za kar 13,6 % (Ljubljanska borza 2008). To je 

bil tudi znanilec začetka recesije. 

 

Slika 4.2: Struktura prometa na Ljubljanski borzi 

 

Vir: Ljubljanska borza (2006; 2007; 2008). 
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4.1.3 Investicijski skladi  

 

V zadnjem desetletju so postajali investicijski skladi eden izmed pomembnih udeležencev na 

finančnih trgih. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1 2002)22 

opredeli investicijski sklad kot »podjem, katerega edini namen je javno zbiranje denarnih 

sredstev fizičnih in pravnih oseb in nalaganje teh sredstev v vrednostne papirje in druge 

likvidne finančne naložbe po načelih razpršitve tveganj« (Uradni list RS, št. 110/2002, 2. čl.). 

Torej investicijski skladi zbrana sredstva naložijo v razpršen portfelj vrednostnih papirjev. 

Bistveno je, da je investicijski sklad oblikovan in upravljan izključno v korist lastnikov tega 

premoženja in jim omogoča posredno naložbo v vrednostne papirje. Investicijski skladi so 

čisti finančni posredniki, saj varčevalcem omogočajo predvsem zmanjševanje tveganja in jim 

nudijo strokovno upravljanje prihrankov (Prohaska 2004, 8). 

 

Osnovni obliki investicijskih skladov sta vzajemni sklad in investicijska družba. Njuna 

poglavitna razlika je v likvidnosti oziroma možnosti unovčitve deležev. Vzajemni sklad 

uvrščamo med odprte investicijske sklade, v katerem je združeno premoženje večjega števila 

lastnikov – vlagateljev in lahko vanj kadarkoli vplačujemo ali dobimo izplačano (Lee in drugi 

1990, 154). Na drugi strani pa so investicijske družbe zaprti skladi, kjer je natanko določeno 

število delnic in osnovni kapital. Delnice imajo ceno, ki se oblikuje na podlagi tržne ponudbe 

in povpraševanja. Vlagatelj lahko unovči delnice investicijske družbe s prodajo drugemu 

zainteresiranemu vlagatelju na sekundarnem trgu kapitala (Kohn 1994, 436).  

 

Sredstva investicijskih družb in vzajemnih skladov upravljajo družbe za upravljanje, ki so v 

Sloveniji pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Sredstva, obveznosti, 

prihodke in odhodke posameznega sklada mora družba za upravljanje voditi ločeno od 

svojega premoženja (Berk 2001, 53). Vrednost delnice investicijske družbe je določena na 

trgu, delničarji (vlagatelji) pa imajo pravico do delitve dobička investicijske družbe. Če 
                                                                 
22 Sistemski zakon, ki ureja področje upravljanja investicijskih skladov v RS, je Zakon o investicijskih skladih in 
družbah za upravljanje (ZISDU-1). 
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vlagatelj želi unovčiti naložbo, borznemu posredniku izda naročilo za prodajo delnice na 

borzi. 

 

Ribnikar (2000, 120) meni, da posebnega slovenskega kapitalskega trga nikoli ne bo. 

Predvideva, da bodo morebitni lokalni kapitalski trgi v Evropi, če bodo sploh obstajali, 

izjemno omejeni, slovenski institucionalni investitorji pa bodo zaradi razpršitve svojih naložb 

vlagali predvsem v tuje vrednostne papirje. Prav tako je predpostavil, da bodo slovenske 

vrednostne papirje kupovali predvsem tuji investitorji. V zadnjem desetletju se zaradi hitrega 

razvoja institucionalnih investitorjev v Sloveniji in pomanjkanja ustreznih naložb na 

domačem kapitalskem trgu vedno več domačega kapitala v obliki portfeljskih naložb seli v 

tujino. V zadnjih letih je bilo opaziti pogostejše odločanje slovenskih finančnih institucij za 

investiranje na tuje razvite trge. Vzrok gre iskat predvsem v stabilnejših tujih kapitalskih 

trgih, medtem, ko je slovenski kapitalski trg še vedno precej plitek in ponuja relativno majhen 

izbor kvalitetnih vrednostnih papirjev. Slovenski sekundarni trg kapitala je še precej 

nelikviden, vendar pa se v zadnjih letih hitro povečuje možnost izbire med različnimi 

naložbami (Banka Slovenije 2006). 

 

Konec leta 2006 je bilo v Sloveniji aktivnih 14 družb za upravljanje (DZU), ki so skupaj 

upravljale 99 vzajemnih skladov (VS), 7 investicijskih družb (ID) in 99 skladov oziroma 

podskladov iz drugih držav članic Evropske unije (IS EU). »Industrija« vzajemnih skladov se 

hitro odziva na povpraševanje vlagateljev in tržne razmere. V letu 2007 (glej tabelo 4.1) se je 

število vzajemnih skladov povečalo za 11 in so tako slovenske DZU konec leta 2007 

upravljale že s 110 vzajemnimi skladi (ATVP 2008).  
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Tabela 4.1: Splošni podatki o investicijskih skladih za leto 2007 in 2008 

Leto  2007 2008 

 
DZU VS ID IS (EU) DZU VS ID IS (EU) 

Število 

subjektov 

14 110 7 128 14 127 4 137 

Število 

vlagateljev 

- 321.628 226.845 n. p. - 397.472 114.991 n. p. 

 

Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev (2009a). 

 

V letu 2008 je bilo ustanovljenih še 17 novih vzajemnih skladov, 3 investicijske družbe pa so 

prenehale delovati. Prav tako se je povečalo tudi število registriranih investicijskih skladov 

oziroma podskladov iz drugih držav članic EU. 

 

4.1.4 Zavarovanja 

 

Približno dve tretjini finančnega napajanja kapitalskih trgov v razvitem svetu izvirata iz 

zavarovalniških in pokojninskih sredstev oziroma skladov. To so hkrati najdolgoročnejša 

sredstva v narodnem gospodarstvu z običajno ročnostjo nad 10 let. Tudi v Sloveniji hitro raste 

pomen tako zavarovalnih premij kot naložb iz zavarovalnih premij, vendar še nismo dosegli 

evropskega povprečja (Agencija za zavarovalni nadzor 2008). Statistični podatki kažejo (glej 

sliko 4.3), da na zavarovalnem trgu konec leta 2008 še vedno prevladujejo premoženjska 

zavarovanja. 
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Slika 4.3: Struktura zavarovalnega trga v Sloveniji za leto 2008 

 

Vir: Agencija za zavarovalni nadzor (2009). 

 

Zavarovalnice prištevamo pod pogodbene finančne institucije, ki imetnike polic zavarujejo 

proti različnim vrstam tveganj. Zavarovalnice omogočajo učinkovitost alociranja prihrankov v 

gospodarstvu. Če namreč ne bi obstajale, bi bil vsak posameznik prisiljen sam ustvariti 

premoženje, ki bi ga uporabil za pokrivanje materialnih izgub (Berk 2001, 58). Pod finančno 

naložbo v sektorju zavarovalništva lahko štejemo življenjska zavarovanja kot oblike 

zagotavljanja finančne varnosti in dolgoročno varčevanje za finančno varnejšo prihodnost.  

 

V letu 2007 se je delež življenjskih zavarovanj23 začel povečevati predvsem zaradi uspešne 

prodaje življenjskih zavarovanj, ki so vezana na investicijske sklade. Klasična življenjska 

zavarovanja so bila dolga leta na prvem mestu po velikosti premije vseh življenjskih 

zavarovanj. Vendar so se jim v zadnjih letih zelo približevala sodobna življenjska 

zavarovanja24.  

                                                                 
23 Življenjska zavarovanja so namenjena kritju tveganja izgube dohodka zaradi predčasne smrti in dolgoročnemu 
varčevanju za kvalitetnejšo starost zavarovancev. 
24 Sodobna in aktualna življenjska zavarovanja, ki se sklepajo na eni strani po zakonu o zavarovalništvu 
(ZZavar) in na drugi strani po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ), so življenjska 
zavarovanja, vezana na enote investicijskih skladov. Takšnim oblikam zavarovanja lahko rečemo tudi naložbena 
življenjska zavarovanja.  
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Premija tega zavarovalnega produkta (glej sliko 4.4) predstavlja konec leta 2008 že skoraj 

polovico vse premije življenjskih zavarovanj.  

 

Slika 4.4: Premijska sestava življenjskih zavarovanj za leto 2006, 2007 in 2008 

 

Vir: Agencija za zavarovalni nadzor (2007; 2008; 2009). 

 

Naložbeno življenjsko zavarovanje, ki je tudi ena izmed oblik prostovoljnega pokojninskega 

zavarovanja25, je pravzaprav nekakšen vmesni proizvod med mešanim življenjskim 

zavarovanjem in varčevanjem v vzajemnih skladih. »Življenjsko zavarovanje, vezano na 

enote investicijskih skladov, je zavarovanje, pri katerem zavarovanec prevzema naložbeno 

tveganje povezano s spremembo vrednosti investicijskih kuponov« (Zakon o zavarovalništvu 

2000, 2. čl.). Naložbeno življenjsko zavarovanje je namenjeno kot oblika varčevanja za 

dodatno pokojnino predvsem tistim posameznikom, ki želijo varčevati v vrednostnih papirjih, 

poleg tega pa želijo biti tudi življenjsko zavarovani za primer smrti.  

 

                                                                 
25 V Sloveniji imamo trenutno tri različne oblike pokojninskih zavarovanj – tristebrni sistem. Prvi steber 
predstavlja obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Drugi steber predstavlja obvezno in prostovoljno 
dodatno pokojninsko zavarovanje, pripravljeno v pokojninskih družbah in vzajemnih pokojninskih skladih (Berk 
2001, 58). Tretji steber pa so različna prostovoljna pokojninska zavarovanja na podlagi varčevalnih računov. 



36 

 

 

Stopnja sodelovanja zavarovanca pri naložbeni politiki zavarovanja predstavlja ključno 

razliko med mešanim in naložbenim življenjskim zavarovanjem. Pri naložbenem zavarovanju 

se zavarovanec sam odloči, kako bo porazdelil premijo med posamezne sklade, medtem ko pri 

mešanem življenjskem zavarovanju pa zavarovanec nima nikakršnega vpliva na naložbeno 

politiko zavarovanja. Pri mešanem življenjskem zavarovanju se sredstva nalagajo v varne 

naložbe, ki so manj tvegane in posledično tudi manj donosne (kritni sklad), pri naložbenem 

zavarovanju pa gre varčevalni del premije v izbrani investicijski sklad, kar povzroča večje 

tveganje in višje donose (Glas gospodarstva 2003). 

 

Strinjamo se lahko, da je predvsem sprejetje Zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju (ZPIZ-1 1999) v ljudeh utrdilo zavest o lastni odgovornosti za finančno 

neodvisno in varno starost. Kot kažejo tudi zgornje statistike, se ljudje vedno bolj zavedajo, 

da bodo morali za svojo pokojnino dodatno varčevati.  

 

4.2 Vzajemni skladi kot oblika varčevanja 

 

Ker se v empiričnem delu diplome osredotočiva predvsem na vzajemne sklade kot obliko 

varčevanja in na vlagatelje v vzajemne sklade kot posameznike, ki želijo del svojih sredstev 

oplemenititi s takšno obliko varčevanja, bova podrobneje opisala njihov razvoj in pomen v 

slovenskem okolju. Varčevanje v vzajemnih skladih postaja v Sloveniji vse bolj zanimivo. Za 

posameznika, ki želi z relativno nizkimi sredstvi doseči čim večjo razpršitev, so vzajemni 

skladi najprimernejša oblika naložbe. Na slovenskem trgu jih je trenutno na voljo že preko 

260 (glej tabelo 4.1). Zaradi vse nižjih obrestnih mer za depozite v bankah, obdavčitve obresti 

od le-teh in tudi zaradi njihove nelikvidnosti se vse več vlagateljev odloča za plemenitenje 

premoženja v vzajemnih skladih. 

 

Vzajemni skladi so institucije, ki zbirajo finančne prihranke posameznikov in podjetij ter 

investirajo v diverzificirane portfelje vrednostnih papirjev (Saunders 2000, 60). Z drugimi 
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besedami lahko vzajemni sklad opredelimo kot skupek premoženja vseh, tako pravnih kot 

fizičnih oseb, ki so naložile svoj denar na račun vzajemnega sklada. Z zbranim denarjem se na 

trgu kapitala26 kupujejo različni vrednostni papirji (delnice, obveznice, zakladne menice ali 

blagajniški zapisi), ki tvorijo naložbe – portfelj vzajemnega sklada (Rowland 1996, 133). 

Celotno premoženje vzajemnega sklada (ČVS)27 je razdeljeno na investicijske kupone sklada, 

ki se glasijo na določeno število točk (enot premoženja) vzajemnega sklada. Vrednost enote 

premoženja (VEP) vzajemnega sklada se obračunava vsak delovni dan in je določena kot 

seštevek tržne vrednosti posameznih naložb vzajemnega sklada, zmanjšan za obveznosti28 in 

deljen s številom enot premoženja (Lang in Gillespie 1984, 639).  

 

Vsaka enota vzajemnega sklada vključuje sorazmerni delež naložb, ki sestavljajo portfelj 

vzajemnega sklada. Posledično je tudi denar posameznega vlagatelja razpršen tako, kot je 

razpršena celotna naložbena struktura vzajemnega sklada. Razpršitev sredstev je ključna ideja 

investicijskih skladov (Bodie in drugi 2005, 108).  

 

Varčevanje v vzajemnih skladih je zanimivo za male investitorje, ki si želijo večje donose, kot 

jim jih nudijo bančne vloge. Ali kot pravi Lubej (2005, 80), da »je donosnost pri skladu 

analogija obrestni meri pri bančnem varčevanju, torej merilo uspešnosti varčevanja«.  

 

Vzajemne sklade navadno delimo glede na naložbeno politiko skladov. Vsak vzajemni sklad 

ima specifično naložbeno politiko, ki je opisana v prospektu sklada (Bodie in drugi 2002, 

108).  

 

                                                                 
26 Mehanizem, ki omogoča nastanek finančnih oblik vrednostnih papirjev in njihov prenos, je trg vrednostnih 
papirjev kot del širšega trga kapitala (Svilan 1990: 97). 
27 Kratica ČVS označuje čisto vrednost sredstev (angl. NAV – net asset value) vzajemnega sklada. Vsak delovni 
dan se glede na vrednost vrednostnih papirjev v portfelju sklada izračuna čista vrednost sklada (ČVS). ČVS se 
deli s številom izdanih enot premoženja in tako se dobi vrednost enote premoženja (VEP). 
28 Obveznosti vzajemnega sklada so upravljavske provizije, ki so že vštete v izračunano in objavljeno vrednost 
točke. Za razliko od vstopnih in izstopnih stroškov, katere vlagatelj občuti takoj neposredno pri vplačilu ali 
izplačilu sredstev, pa upravljavske provizije bremenijo donose sklada in ne direktno vlagatelja. 
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Vzajemni skladi imajo tako v svojem premoženju različne vrednostne papirje in glede na 

prevladujočo obliko vrednostnih papirjev sklade ločimo na (Lubej 2005, 68-73): 

 sklade delnic (investiranje pretežno v delnice); 

 sklade obveznic (investiranje pretežno v državne ali podjetniške obveznice);  

 mešane sklade (investiranje v delniške in obvezniške naložbe);  

 denarne sklade (investiranje predvsem v visoko kakovostne kratkoročne vrednostne 

papirje, ki jih izdaja država ali finančno najbolj trdna podjetja); 

 skladi skladov (investiranje v enote premoženja oziroma delnice drugih investicijskih 

skladov), sklade nepremičnin (investiranje v nepremičnine);  

 indeksni skladi (investiranje v vrednostne papirje oziroma finančne instrumente, ki 

sestavljajo določeni indeks); 

 skladi z jamstvom (garantiran donos in/ali glavnica);  

 ter hedge skladi (investiranje v izvedene finančne instrumente – opcije in terminske 

pogodbe).  

 

Berk (2001, 54) podobno razdeli vzajemne sklade na sklade rasti, sklade dohodka in sklade 

instrumentov denarnega trga. Pri prvih je med naložbami velik delež delnic, pri drugih 

prevladujejo obveznice, tretji pa kupujejo zelo likvidne, a nizko donosne vrednostne papirje, 

kot so zakladne menice države ali blagajniški zapisi bank.  

 

Midva sva pri definiranju tveganosti skladov upoštevala na eni strani tveganost sklada glede 

na prevladujočo obliko vrednostnih papirjev in glede na klasifikacijo Združenja družb za 

upravljanje investicijskih skladov29 (glej tabelo 4.2). Kot (bolj) tvegane vzajemne sklade sva v 

                                                                 
29 Združenje družb za upravljanje je ob soglasju Agencije za trg vrednostnih papirjev sestavilo 10-stopenjsko 
lestvico za ocenjevanje tveganosti vzajemnih skladov. Oceno tveganja svojim skladom določijo upravljavci sami 
in je vključena v novejše prospekte skladov (Triglav DZU).  
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splošnem opredelila vzajemne sklade, ki imajo v svojem premoženju pretežno delnice in so 

ocenjeni na lestvici tveganosti sklada od 7 do 10. 

 

Tabela 4.2: Klasifikacija tveganosti skladov 

 manj tvegani 

skladi 

srednje tvegani 

skladi 

bolj tvegani 

skladi 

Klasifikacija ZDU-GIZ 
1,2 in 3 4,5 in 6 7,8,9 in 10 

Klasifikacija glede na 

prevladujočo obliko 

vrednostnih papirjev 

skladi skladov, 

denarni skladi 

obvezniški skladi, 

mešani skladi 

delniški skladi, 

indeksni skladi 

 

Vir: Triglav DZU; Lubej (2005). 

 

Med manj tvegane vzajemne sklade so razvrščeni tisti skladi, ki vlagajo globalno, kar pomeni, 

da imajo naložbeno politiko razpršeno v različne industrijske panoge in geografska območja. 

Na drugi strani pa obstajajo tudi povsem ozko specializirani skladi, ki premoženje vlagateljev 

vlagajo zelo ozko, denimo samo v nekaj izbranih držav ene celine ali v eno gospodarsko 

področje (farmacevtska panoga). 

 

Tabela 4.3 nam prikazuje, da se je v zadnjem obdobju število novih slovenskih vlagateljev 

izjemno povečalo, prav tako tudi vplačila v vzajemne sklade. Od leta 2005 je število 

slovenskih vlagateljev naraslo iz 130.000 na 392.650. V omenjenem obdobju je bilo najvišje 

število vseh vlagateljev 399.965, in sicer oktobra 2008. Konec leta 2006 je bilo skupaj v 

upravljanju nekaj manj kot dve milijardi evrov, konec leta 2007 je število naraslo na nekaj 

manj kot 3 milijarde evrov. Zadnji štirje meseci v letu 2007 so bili meseci največjega zneska v 

upravljanju. Z letom 2008 in splošno gospodarsko krizo pa se je začelo hitro upadanje vplačil 

in predvsem unovčevanje enot skladov. Konec leta 2008 je bilo skupno v upravljanju samo še 

dobrih 1,5 milijarde evrov, kar pomeni, da se je celotni znesek sredstev v upravljanju v roku 
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enega leta prepolovil. Natančneje, sredstva slovenskih investicijskih skladov so v letu 2008 

padla za 54 % (Agencija za trg vrednostnih papirjev 2009a). 

 

Tabela 4.3: Splošni podatki o vzajemnih skladih za obdobje od leta 2006 do septembra 2009 

 2006 2007 2008 sep 2009 

Neto vplačila (€) 
1.928.754.000 2.924.351.000 1.513.380.000 1.807.062.000 

Število vlagateljev 273.473 321.627 397.472 392.650 

 

Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev (2009b). 

 

Slovenski vlagatelji še vedno izkazujejo visoko nagnjenost k tveganju pri vlaganju sredstev v 

vzajemne sklade (glej sliko 4.5). Delniški vzajemni skladi v Sloveniji imajo konec leta 2008 

skoraj 63 % vseh sredstev v upravljanju, medtem ko imajo manj tvegani obvezniški skladi in 

skladi denarnega trga vsak po komaj 2 % sredstev. Takšno sestavo bi lahko najverjetneje 

pripisali predvsem poznemu odzivu vlagateljev na finančno krizo (ATVP 2009). Vse do 

avgusta 2008 se slovenski vlagatelji praktično niso odzvali na negativna svetovna dogajanja. 

Predvidevali bi, da bodo vlagatelji v letu 2008 prerazporedili svoja finančna sredstva glede na 

tveganost med posameznimi skladi. Tudi v začetku leta 2009 z oblikovanjem krovnih 

skladov30 ni bilo zaslediti večjih premikov k manj tveganim naložbam. 

 

 

 

 

                                                                 
30 Krovni sklad (angl. umbrella fund)  je investicijski sklad, ki vlaga v več različnih podskladov. Podskladi v 
okviru krovnega sklada se med seboj razlikujejo predvsem glede na naložbeno strategijo (Swinkels in 
Rzezniczak 2009, 29). Vlagatelji lahko tako sedaj s pristopom h krovnemu skladu enostavnejše in ugodnejše 
prehajajo med podskladi. 
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Slika 4.5: Primerjava strukture vrste skladov glede na sredstva v Sloveniji 

 

Vir: Banka Slovenije (2009a).  

 

Tudi na evropski ravni (glej sliko 4.6) so imeli delniški skladi konec leta 2008 največji delež 

sredstev (30 %), vendar je bil viden hitrejši odziv z delnim prenosom sredstev iz tveganih v 

manj tvegane naložbe. Tako je v letu 2008 v Evropi prevladovalo izrazito povečanje sredstev 

v denarnih in obvezniških vzajemnih skladih (skupaj 48 %) na račun zmanjšanja sredstev v 

delniških in mešanih skladih (Banka Slovenije 2009a).  

 

Slika 4.6: Primerjava strukture vrste skladov glede na sredstva v Sloveniji in Evropi za leto 

2008. 

 

Vir: Banka Slovenije (2009a). 

(*marec 2009) 
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Padec vrednosti sredstev investicijskih skladov v Evropi in pri nas se je začel kazati že v 

januarju 2008. Takšen trend se je nato nadaljeval skozi celo leto 2008. V evropskih 

investicijskih skladih so se sredstva v letu 2008 glede na predhodno leto zmanjšala za 22 %. 

Sredstva slovenskih investicijskih skladov (glej tabelo 4.3) pa so se v istem obdobju 

zmanjšala za dobrih 54 % (ATVP 2009). 

 

5 DEJAVNIKI PRI ODLOČANJU VLAGATELJEV 

 

Ko govorimo o investicijskem obnašanju oziroma odločanju vlagateljev, imamo največkrat v 

mislih njihovo racionalno obnašanje. Ena izmed temeljnih predpostavk neoklasične 

ekonomske teorije, ki je še danes temeljna za razlago delovanja na razvitih trgih kapitala, je 

racionalno obnašanje ekonomskih subjektov. Racionalno obnašanje (Brigham 1998) je 

opredeljeno s tehtanjem med koristmi in stroški, ki vodijo posameznike k odločanju, ki 

maksimira njihovo koristnost. Pri investicijskem odločanju bi to pomenilo, da investitor tehta 

med donosnostjo naložbe in tveganjem, ki ga z naložbo sprejme. Za investitorje v 

investicijske sklade je pomembna ''moderna portfolio teorija'', ki pravi, da investitorji 

oblikujejo portfelj31 svojih investicij v pričakovanju, da bodo maksimirali svoj dobiček glede 

na naložbo. V zakup vzamejo tudi tveganje, ki so ga pripravljeni sprejeti, seveda pa želijo, da 

je čim manjše (Fabozzi 1992, 121). 

 

Za proces investiranja se navadno šteje tisto vlaganje sredstev oziroma prihrankov, ko je 

časovno obdobje vlaganja daljše od nekaj mesecev, medtem ko konca tega obdobja ni mogoče 

natančno določiti oz. je odvisen od posamezne investicijske oblike. Sam proces investiranja se 

vedno nanaša na določeno prihodnje časovno obdobje, v katerem se skuša doseči 

minimiziranje tveganja in maksimizacijo donosa (Svilan 1990, 154). 

                                                                 
31 Portfelj je izbor vrednostnih papirjev ter instrumentov denarnega trga, ki so v določenem odstotku zastopani v 
investicijskem skladu ali pri posamezniku ali instituciji (Leko in Mates 1993: 384). 
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Dejavnike, ki pa ne izvirajo iz samega donosa in tveganja naložbe, bova poimenovala 

»neracionalni« dejavniki. Na posamezno investicijsko odločitev vlagatelja lahko pomembno 

vplivajo številni psihološki dejavniki. Njihove oblike in značilnosti opiševa v nadaljevanju. 

 

5.1 Psihološki dejavniki izbora naložb 

 

Klasična ekonomska teorija je predpostavljala racionalno vedenje investitorjev (Simon 1955, 

99). Kot sva enkrat že omenila, to pomeni, da tehtajo med stroški in koristmi, kar naj bi jih 

vodilo do maksimiranja lastnih koristi. Vlagatelji navadno težijo k doseganju nadpovprečnih 

donosov, kar lahko privede do neracionalnega vedenja investitorjev. Sodobne ekonomske 

teorije vzroke za takšno vedenje investitorjev najpogosteje pripisujejo psihološkim 

dejavnikom. Obravnavanje teh dejavnikov se je najbolj razširilo v osemdesetih in 

devetdesetih letih prejšnjega stoletja z odkritjem anomalij na kapitalskem trgu32 (Aver in drugi 

2000, 314). V finančni teoriji obstajata dva nasprotujoča si pogleda na učinkovitost trga 

kapitala. Na eni strani so zagovorniki hipoteze učinkovitega trga33, po kateri udeleženci na 

kapitalskem trgu ne morejo dosegati nadpovprečnih donosnosti na dolgi rok, saj je gibanje 

cen delnic naključno in nepredvidljivo. Na drugi strani pa so nasprotniki hipoteze 

učinkovitega trga kapitala, ki verjamejo, da proučevanje psihologije in ostalih družbenih 

znanosti lahko pojasni precejšen delež anomalij34 na trgu kapitala (Statman 1999). Kot 

alternativa neoklasični ekonomski teoriji so se z novimi dokazi in teorijo rodile vedenjske 

finance in ekonomska psihologija. 

 

Uporabo psihologije v ekonomiji lahko razumemo kot iskanje novih konceptov razlage 

pojavov. Tukaj gre pravzaprav za sistematične poizkuse izkoriščanja možnosti 

                                                                 
32 Najpogostejše anomalije na trgu kapitala so koledarske anomalije, učinek majhnega podjetja, učinek vremena 
ter vedenjske anomalije. 
33 Na učinkovitih kapitalskih trgih cene v vsakem trenutku popolnoma odražajo vse razpoložljive relevantne 
informacije (Fama 1991, 1575). 
34 Pristaši vedenjskih financ trdijo, da številne anomalije v finančni teoriji kažejo na izčrpanost sodobne finančne 
teorije. Prav tako dvomijo o njenih zmožnostih razlage dejanskega stanja na finančnih trgih. Prav tako opozarjajo 
na nujnost izhajanja še iz ostalih socioloških znanosti (Shiller 1998).  



44 

 

 

interdisciplinarnosti. Ti poskusi so lahko klasificirani pod okriljem pojma »ekonomska 

psihologija« ali pojma »vedenjske finance«, ki sta včasih videti kot sinonima. Medtem ko se 

koncept ekonomske psihologije (angl. economic psychology) najpogosteje uporablja takrat, 

ko se psihologi ukvarjajo z ekonomskimi problemi, vedenjske finance (angl. behavioral  

finance35) pa običajno služijo ekonomistom, ki želijo na področju ekonomije vključiti tudi 

psihološki način razmišljanja in psihološke metode raziskovanja (Wärneryd 1999, 27).  

 

Ker sva tudi sama mnenja, da psihologija igra pomembno vlogo na finančnem trgu, sva se v 

nadaljevanju oprla na vedenjske finance, ki to tudi zagovarjajo. Vedenjske finance postajajo 

vse pomembnejše, skušajo pa razumeti in pojasniti, kako čustva in občutja vplivajo na 

investitorjeve odločitve, ki so lahko tako včasih tudi nelogične in neracionalne. Vedenjske 

finance so nova raziskovalna veja, ki združuje znanje iz psihologije in ekonomije, čeprav kot 

pravi Statman (1999, 19), psihologija pravzaprav nikoli ni bila »izven« ekonomije. Lintner 

definira vedenjske finance kot študijo o tem, kako ljudje interpretirajo določene prejete 

informacije in kako se na podlagi le-teh odločijo za neko investicijo (Lintner v Brabazon 

2000, 1). Nekoliko bolj natančno opredelitev vedenjskih financ nam ponuja Fuller (2000, 1), 

ko jih opredeli kot vez med tradicionalno finančno teorijo ter psihologijo. Meni, da je njihov 

glavni namen razložiti, kaj povzroča številne neučinkovitosti na trgih kapitala, ki jih s 

tradicionalno finančno teorijo ni mogoče pojasniti, ter proučevanje sistematičnih napak, ki so 

jim posamezniki podvrženi. 

 

Zagovorniki vedenjskih financ skušajo dokazati, da se tudi profesionalni investitorji ne 

obnašajo vedno popolnoma racionalno, saj so podvrženi enakim pristranskostim kot mali 

investitorji. Še več, zagovarjajo, da so ravno ti profesionalni investitorji, predvsem managerji, 

ki upravljajo denar drugih ljudi, podvrženi nadaljnjim odstopanjem od racionalnosti. Namreč 

le-ti vedo, da bodo ocenjevani iz strani investitorjev in ne želijo biti manj uspešni kot njegova 

konkurenca (Scharfstein in Stein 1990, 466). Vedenjske finance s svojimi eksperimenti 

dokazujejo, da odstopanja ljudi od racionalnosti niso naključna, temveč so napake ljudi 
                                                                 
35 Wärneryd (1999) v svojem delu uporabi angleški izraz »behavioral economics« namesto »behavioral finance«. 
Vendar je njun pomen enak. 
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sistematične, torej so njihove odločitve pristranske v isto smer (Rabin 1996, 9). Pri 

pojasnjevanju teh neracionalnosti so se naslonili na dela številnih psihologov36, ter se lotili 

proučevanja presojanja in odločanja ljudi v pogojih negotovosti. Velik uspeh psihologije in 

vedenjskih financ je identifikacija teh sistematičnih napak.  

 

Vedenjske finance je smiselno ločiti na dve različni skupini. V prvo skupino lahko uvrstimo 

hevristične pristranskosti, katerim so podvrženi ljudje pri svojih presojah. Brabazon (2000, 2) 

pojasnjuje, da so to tisti odločitveni procesi, s katerimi želijo ljudje narediti neko »miselno 

bližnjico«37. Druga skupina pristranskosti pa nakazuje, da so ljudje neracionalni predvsem 

zaradi posvojitvenih miselnih okvirov (Fuller 2000). Ti dejavniki temeljijo na teoriji izgledov 

(Kahneman in Tversky 1979), ki predlaga predvsem bogatejši vedenjski opis, kako vlagatelji 

sprejemajo odločitve o naložbi glede na tveganje in negotovost38.  

 

V nadaljevanju je opisanih nekaj najpomembnejših, v finančni teoriji že sprejetih psiho-

naložbenih dejavnikov, ki vplivajo na realno naložbeno vedenje vlagateljev in imajo tudi 

največji pomen za finančno teorijo. Prvih pet dejavnikov spada pod hevrističen proces 

odločanja, naslednji pa pod teorijo izgledov. 

 

Pretirana samozavest  

Ljudje radi precenjujemo lastne sposobnosti in tudi vlagatelji tukaj niso izjeme. Za pretirano 

samozavest (angl. overconfidence) je značilno, da vlagatelj verjame, da lahko bolje predvidi 

oziroma napove dogajanje na trgu, kot ga dejansko res lahko (Brabazon 2000, 3). Največkrat 

                                                                 
36 K samemu razvoju vedenjskih financ so prispevali številni znani psihologi, kot so Georg Katona (1974) - 
začetnik anketiranja v ekonomiji; Herbert Simon (1955) - omejena racionalnost; Paul Slovic (1972) - dojemanje 
tveganja; Amos Tversky in Daniel Kahneman (1981) - vpliv »okvira« problema na odločitev; Thaler in Shefrin 
(1981) - samoobvladovanje; Shefrin in Statman (1985) - učinek nagnjenosti k realizaciji dobičkov in 
nerealizaciji izgub; De Bondt in Thaler (1985) - vpliv reprezentativnosti; in še številni drugi. 
37 Te bližnjice (angl. mental shortcuts) so bistvenega pomena za preživetje človeške rase in so še posebej 
koristne pri odločanju, ki nas časovno omejuje. 
38 Kahneman in Tversky (1979) sta na tem področju naredila številne raziskave, ki sta jih podrobneje predstavila 
v svojem delu »Prospect Theory: An analysis of decision under risk«. Prišla sta predvsem do ene splošne 
ugotovitve, in sicer da ljudje različno obravnavajo dobičke in izgube. 
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gre tukaj za neracionalno precenjevanje lastnih sposobnosti in za preveliko zaverovanost v 

natančnost informacij. Tako so velikokrat dobre informacije precenjene, slabe informacije pa 

so ocenjene še slabše, kot bi bilo potrebno39. Rezultat pretirane samozavesti vlagatelja se 

največkrat pokaže v prekomernem trgovanju (Nofsinger in Baker 2002, 103). Precenjevanje 

določenih informacij in lastnih sposobnosti pa lahko pripelje do pretiranih nihanj cen 

vrednostnih papirjev. Pretirana samozavest je pogostejša pri vprašanjih, katerih odgovor bo 

znan šele čez daljši čas, pri določenih dilemah, ki bodo razrešene v zelo kratkem času, pa je ta 

manj očitna (Daniel in drugi 1998, 1844). Vrednotenje vzajemnih skladov oziroma portfelja je 

dolgoročno vprašanje, ki ponuja veliko možnih izidov; tako izpolnjuje vse pogoje za pretirano 

samozavest vlagateljev na trgu.  

 

Vzorec  

Ljudje pogosto razvrščajo dogodke kot »tipične« oziroma reprezentativne za posamezen 

razred (angl. representativeness). Ko ocenjujejo verjetnost nekega dogodka, se pretirano 

zanašajo na te razrede in tako dobijo pristransko oceno (Kahneman in Tversky 1974, 1124). 

Odločitev posameznika v takšnih razmerah je oblikovana z opazovanjem nekega vzorca, ki 

morda ni relevanten, oziroma morda sploh ne obstaja. Kot pravi Brabazon (2000, 3) se takšna 

oblika pristranosti na finančnih trgih največkrat pojavlja ob nakupu t. i. »vročih« delnic ali s 

precenjevanjem delovanja upraviteljev investicijskih skladov. Takšen investitor predvideva, 

da se bo določen dogodek ponavljal v prihodnosti. Predvideva, da se bo trenutni trend gibanja 

tečajev nadaljeval tudi v prihodnje. Reprezentativnost temelji na stereotipih (Nofsinger in 

Baker 2002, 100).  

 

Varna zasidranost  

Varna zasidranost (angl. anchoring) pomeni, da se človek pri svojem odločanju preveč zanaša 

na eno samo lastnost ali informacijo. Pri oblikovanju ocen oziroma pri odločanju imajo ljudje 

pred seboj vedno neko referenčno vrednost – »sidro« (Kahneman in Tversky 1974, 1128). 

                                                                 
39 Kleindienst (2001: 393) to poimenuje kot čezmerno odzivanje na nove informacije.  
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Referenčna vrednost je pomembna, saj določa, kdaj vlagatelj občuti zadovoljstvo ob dobičku 

in kdaj bolečino ob izgubi. Ena pomembna referenčna točka je nakupna vrednost 

vrednostnega papirja. Investitor pred trgovanjem največkrat počaka, da vrednost delnice 

oziroma točka vzajemnega sklada doseže referenčno točko (Nofsinger in Baker 2002, 105). 

Vlagatelj tako še naprej trguje na določenem trgu s pričakovanjem, da bodo dobički podjetja 

naraščali kot v preteklosti. Hitre spremembe na finančnem trgu tako lahko takšnega vlagatelja 

kaj hitro šokirajo.  

 

Hazarderska zmota  

Hazarderska zmota (angl. gambler's fallacy) je prepričanje, da neki nedavni dogodek povečuje 

verjetnost, da bo naslednji izid drugačen. Tako se ljudje na loteriji izogibajo stavi na tisto 

številko, ki je bila v kratkem že izžrebana (Hirschleifer 2001, 1545). Na primeru kapitalskega 

trga bi to lahko pojasnili kot prepričanje vlagatelja, da se neki dogodek (npr. skokovita rast 

vrednosti enote premoženja) ne bo ponovil samo zato, ker se je zgodil pred kratkim. 

Investitorji tako nepravilno predvidevajo, da se bodo trendi obrnili. To je pojav naravne 

kognitivne reakcije ljudi, ki je usidrana v človeškem sistemu. Vlagatelji posledično velikokrat 

držijo v svojem portfelju delnice ali vzajemne sklade z negativnimi donosi v prepričanju, da 

se bodo ti trendi kmalu obrnili (Brabazon 2000, 3). Takšna zmota se lahko pokaže tako v 

pričakovanju dobrega kot tudi slabega izida, kar pomeni, da vlagatelj proda točke vzajemnega 

sklada z visoko donosnostjo zaradi pričakovanja njenega padca.  

 

Pristranska razpoložljivost 

Pristranska razpoložljivost (angl. availability bias) pomeni, da dajejo posamezniki pri svojem 

odločanju nekaterim dostopnejšim informacijam večjo težo, kot bi jo morale dejansko imeti 

(Brabazon 2000, 3). Vlagatelji si največkrat bolje zapomnijo dogodke, ki so potekali po 

njihovih pričakovanjih, torej imajo boljši spomin za dobre kot za slabe stvari (Daniel in drugi 

1998, 1873). Nedavne in bolj izstopajoče dogodke imamo navadno v boljšem spominu kot 

oddaljene in nepomembne. To nadalje lahko vpliva na popačenje ocen pri ocenjevanju 

verjetnosti nastanka nekega dogodka. Investitorji, ki so enkrat že doživeli borzni zlom, se ga 



48 

 

 

navadno dobro spominjajo, četudi je preteklo že desetletje ali več. Pri predvidevanju 

morebitnega ponovnega zloma dajejo prejšnjemu dogodku preveliko težo in dobijo popačeno 

oceno (Shefrin 2000, 21). 

 

V nadaljevanju bodo v okviru teorije izgledov navedeni še nekateri psihološki dejavniki, ki 

opisujejo dejansko obnašanje vlagateljev v razmerah negotovosti. Ta teorija zagovarja 

različna vedenjska stanja posameznika ter odvisnost od »okvirja«, kar pomeni, da na 

odločitve ljudi ne vpliva samo vsebina vprašanja, temveč tudi način, na katerega jim je 

vprašanje postavljeno. Na odločitve vlagateljev vplivajo predvsem obnašanje množic, 

nenaklonjenost izgubi, miselno razvrščanje, samoobvladovanje, ter obžalovanje. Po tej teoriji 

so posameznikom bolj kot končno stanje premoženja pomembne spremembe v premoženju 

glede na neko referenčno vrednost, ki se v posameznih situacijah spreminja (Kahneman in 

Tversky 1979, 263). 

 

Čredni nagon (obnašanje množice) 

Vlagatelji se pogosto odločajo tudi na podlagi splošnega čustvenega razpoloženja, govoric in 

modnih investicijskih smernic (Groznik 2001, 18). Ljudje smo pod socialnim vplivom 

družbenega okolja. Radi imamo, da so naše odločitve podobne odločitvam naših prijateljev. Iz 

psihološkega vidika ima torej obnašanje množic (angl. herd behavior) velik vpliv na odločanje 

posameznikov na finančnih trgih. Strinjamo se lahko, da smo ljudje v vsakdanjem življenju 

spoznali, da je v primeru, ko večja množica pride do soglasnega sklepa, ta zagotovo pravilen 

(Nofsinger in Kent 2002, 109). Tako obstajajo številni vlagatelji, ki kaj kupijo samo zato, ker 

so to storili "že vsi"40 in želijo sodelovati v družabnih pogovorih. Če izhajamo že iz 

evolucijske psihologije, imamo ljudje rajši posameznike s podobnim razmišljanjem 

(Hirshleifer 2001, 1543). Dober primer obnašanja množice je “trgovanje na osnovi hrupa” 

(angl. noise trading). Neracionalno obnašanje vlagateljev izhaja na osnovi hrupa, kjer je hrup 

določena informacija, ki bi jim lahko nudila možnost zaslužka (De Long in drugi 1989). 

                                                                 
40 Ljudje včasih brez preverjanja dejstev avtomatično sledijo predhodnikom in ne preverjajo drugih možnosti. 
Leibenstein (1950, 184) imenuje ta fenomen učinka množične psihologije na posameznika »učinek vagona« 
(angl. bandwagon effect).   
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Takšno neracionalno vedenje vlagateljev lahko vodi tudi do t. i. »špekulativnih mehurčkov«41, 

katerega posledica je borzni zlom. 

 

Nenaklonjenost izgubi 

Nenaklonjenost izgubi (angl. loss aversion) sta Kahneman in Tversky (1979) poimenovala kot 

značilnost ljudi, ki so veliko bolj občutljivi na finančno izgubo kot na nagrado v enaki višini. 

Kot primer lahko navedemo rezultat njune raziskave, kjer se je izkazalo, da so investitorji 

tveganju nenaklonjeni, kadar gre za dobiček, v primeru izgub pa so tveganju zelo naklonjeni, 

saj obstaja možnost, da se morebiti izgubam celo izognejo42. Takšne okoliščine lahko vodijo 

do nepovratnega učinka stroška, saj se ljudje, namesto da bi upoštevali samo sedanje in 

prihodnje dobičke oziroma izgube, pri svojih odločitvah opirajo tudi na pretekle, 

nepopravljive izkušnje (Nofsinger in Kent 2002, 109).   

 

Miselno razvrščanje 

Miselno razvrščanje (angl. mental accounting) je niz kognitivnih operacij, ki jih posamezniki 

uporabljajo pri svojem organiziranju, vrednotenju in spremljanju finančne dejavnosti (Thaler 

1999, 183). Ta pojem se nanaša predvsem na dejstvo, da ljudje različne dogodke oziroma 

stvari miselno razvrščajo, ločujejo v različne skupine, ki pa bi jih praviloma morali 

obravnavati povezano. Miselno razvrščanje kapitala, financ je eno izmed njih. Nekaj denarja 

je namenjenega za upokojitev, nekaj za zabavo, za izobrazbo in nekaj za dopust. Večina ljudi 

še vedno ločuje denar na tistega, ki je namenjen za »krizne« primere, kot neka varna finančna 

rezerva (gotovina in obveznice), ki se ga ne sme zapraviti, in na tistega, ki je namenjen 

                                                                 
41 Špekulativni mehurček nastane kot posledica visokega pričakovanja vlagateljev na nadaljnjo rast cene delnic, 
kar se odrazi v njihovem povečanem povpraševanju po teh delnicah in posledično v rasti njene cene. To se lahko 
ponavlja le do določene točke. Ko se naraščanje cen preneha, začne povpraševanje po tej delnici padati, to sproži 
učinek v nasprotno smer in s tem pospešen padec cene delnice (Shiller 2003, 91). 
42 V svoji raziskavi sta ljudem ponudila možnost izbire med dvema različnima višinama zadetkov oziroma 
izgube na loteriji. V prvem primeru so lahko izbrali med: 100 % možnostjo zadetka 3000 $ ali 80 % možnostjo 
zadetka 4000 $. V tem primeru je kar 80 % sodelujočih izbralo prvo možnost. V drugem primeru pa so lahko 
izbirali: 100 % možnost izgube 3000 $ ali 80 % možnost izgube 4000 $. Tukaj pa je kar 92 % sodelujočih 
izbralo drugo možnost (Kahneman in Tversky 1979, 268). 
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trošenju oziroma plemenitenju (nakup delnic, loterijskih srečk). Statman (1999, 19) meni, da 

je rezultat takšnega ločevanja neučinkovitost naložbenega portfelja. 

 

Samokontrola 

Samokontrola (angl. self control) je tista osebnostna lastnost, ki jo nujno potrebujejo vsi 

vlagatelji,  saj preprečuje izgube in nas ščiti pred pretirano potrošnjo. Kot pravita Shefrin in 

Thaler (1981), se vlagatelji soočajo s skušnjavo in zato iščejo primerna orodja za izboljšanje 

svoje samokontrole. Z miselnim razvrščanjem je tako njihovo premoženje ločeno na 

»razpoložljiva sredstva« in sredstva, namenjena naložbam, kar vodi k lažji kontroli 

prekomerne porabe sredstev (Thaler 1999, 203). Torej miselno razvrščanje je koristno 

predvsem za tiste vlagatelje, ki nimajo popolnega samonadzora. Po standardni ekonomski 

teoriji so vlagatelji imuni na probleme samokontrole, saj se vedno držijo prvotnega plana 

investiranja, investitorji vedenjske teorije pa iščejo orodja za samokontrolo (Statman 1999, 

20).  

 

Odpor do obžalovanja 

Občutek obžalovanja povzroči v ljudeh občutek strahu, da so odgovorni za slabo odločitev 

(Brabazon 2000, 4). Ljudje si želijo dosegati cilje, na katere bodo lahko ponosni, in se 

izogibajo tistim, ki jih daje občutek sramu ali obžalovanja. Izogibanje obžalovanju oziroma 

odpor do obžalovanja (angl. regret aversion) vodi ljudi v neracionalna dejanja, kot so manjše 

vlaganje v naložbe, ki so imele v preteklosti slabše donose, ali pa opogumi čredni nagon 

vlagatelja. Z obžalovanjem je prav tako mogoče pojasniti prepozno ali prehitro prodajo 

vrednostnih papirjev. Investitorji se največkrat obotavljajo prodati vrednostne papirje z 

izgubo, saj ne želijo dokončno potrditi svoje napačne investicijske odločitve. In na drugi 

strani prehitro prodajajo papirje, katerih vrednost je narasla, da ne bi kasneje obžalovali 

zamujene priložnosti (Odean 1998, 1792). 
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Vedenjske finance ne trdijo, da vsak posamezen vlagatelj trpi zaradi iste iluzije sočasno, 

temveč da je nagnjenost k določeni iluziji največkrat splet številnih spremenljivk (Shefrin 

2000, 52). 

 

5.2 Osebna naložbena strategija posameznika 

 

Racionalni investitor največkrat tehta med donosnostjo naložbe in tveganjem, ki ga z naložbo 

sprejme. Oblikuje si neko optimalno razmerje med pričakovano donosnostjo in tveganjem, ki 

je na eni strani zanj še sprejemljivo in mu na drugi strani prinaša maksimalno koristnost. Na 

podlagi tega si nato izbere investicijo oziroma več različnih investicij. Vlagatelji bi bili 

teoretično najbolj zadovoljni, če bi ob sprejemljivi stopnji tveganja maksimirali donos 

oziroma, če bi ob želenem donosu minimalizirali tveganje (Angell 1960). Znano je, da na sam 

donos vlagatelji nimajo večjega vpliva, imajo pa ga na tveganje, ki ga z ustrezno razpršitvijo 

svojega portfelja lahko tudi do neke mere znižajo. Meniva, da se nadalje vlagatelji odločajo za 

določeno naložbo predvsem na podlagi različno »dobrih« informacij in izkušenj vlagatelja, 

glede na ročnost naložbe, odnosa do tveganja ter glede na njegove trenutne finančne razmere.  

 

Pri opisovanju samega procesa oblikovanja osebne finančne strategije sva se uvodoma 

naslonila na delo Jamesa W. Angella (1960), ki opredeljuje izbiro naložbe investitorja skozi 

štiri faze. Avtor izpostavlja dejstvo, da je proces izbire naložbe v veliki meri subjektivne 

narave in je tako zelo težko oziroma nemogoče določiti neki ponavljajoč se vzorec izbire 

investitorjev. Predpostavimo, da imamo pred seboj potencialnega vlagatelja z določenimi 

prihranki, ki želi to vsoto denarja nekam naložiti. Prav tako predpostavimo, da je vlagatelj 

racionalen in ne izbira zgolj na osnovi nekih govoric. V prvem koraku začne zbirati 

informacije glede želene investicije. V tej fazi se posamezniki med seboj že precej razlikujejo, 

predvsem glede razpoložljivosti določenih informacij ter glede na svoje znanje in izkušnje pri 

investiranju. V naslednjem koraku posameznik prestane pomembno subjektivno fazo 

ocenjevanja in vrednotenja. Tukaj posameznik oceni višino dobička, ki bi mu ga določena 

naložba lahko prinesla in verjetnost za dosego tega cilja in na drugi strani oceni višino možne 
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izgube in verjetnost za takšno izgubo – oceni faktor tveganja. Sledi primerjava dobička in 

izgube ter njune verjetnosti, na podlagi katere lahko določi »neto vrednost« takšne investicije. 

To ocenjeno možnost investicije primerja z drugimi razpoložljivimi oblikami naložbe, kateri 

nato sledi odločitev. V večini primerov je ta korak bolj kvalitativen kot kvantitativen, bolj 

intuitivne kot razumske narave in vključuje bolj emocionalne kot objektivne operacije. V 

diplomskem delu se ne bova podrobneje ukvarjala z dejavniki, ki vplivajo na samo izbiro 

naložbe, kajti v nadaljevanju se bova osredotočila na posameznike, ki so že odločeni glede 

investicijskega instrumenta. V nadaljevanju sledijo dejavniki, ki vplivajo na naložbeno 

strategijo vlagateljev v vzajemne sklade oziroma na izbiro posameznih skladov, ki skupaj 

tvorijo portfelj vzajemnih skladov.    

 

Predvidevamo lahko, da je ključnega pomena pri dolgoročni naložbi prihrankov strateška 

razporeditev naložb. Kleindienst (2001, 35) definira takšno naložbo kot dolgoročno 

razporeditev prihrankov med osnovne skupine finančnih naložb, z namenom zagotoviti 

posamezniku ustrezno donosnost ob zanj sprejemljivem tveganju. Obsežna tuja študija je 

pokazala, da strateška razporeditev premoženja določi kar od 90-95 odstotkov celotne 

dolgoročne donosnosti in tveganja prihrankov oziroma finančnega premoženja (Brinson in 

drugi 1991). Strateška razporeditev premoženja ima še en pomemben pozitiven učinek. Ker se 

donosnost naložbenih skupin v različnih obdobjih razlikuje, lahko vlagatelj s strateško 

razporeditvijo premoženja pomembno zmanjša tveganje celotnega premoženja, ne da bi se mu 

bilo za to treba odpovedati delu pričakovane donosnosti.  

 

Optimalna naložba prihrankov posameznika je torej odvisna od njegovega osebnega 

finančnega profila, ki ga opredeljujejo štirje ključni dejavniki: finančni cilj, ki je navadno 

»določitev kakšne prihodnje vrednosti vloženih sredstev oz. premoženja, ki se ga želi doseči« 

(Fuller in Farrell v Svilan 1990, 155), finančne razmere, ki so navadno opredeljene kot 

finančno stanje posameznika ob pregledu njegove osebne bilance (Keown 2003), 

posameznikov odnos do tveganja, ki opredeljuje, koliko tveganja bo posameznik pripravljen 

prevzeti pri naložbi (Kahneman in Tversky 1974; Grable in Lytton 1999) ter posameznikove 

izkušnje z naložbo prihrankov v različne finančne oblike in poznavanje naložb. 
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Prvi izmed glavnih dejavnikov, ki jih je smiselno upoštevati, so naši finančni cilji varčevanja. 

Verjetno ima skoraj vsak posameznik več finančnih ciljev, kot ima dejansko razpoložljivih 

sredstev za varčevanje. Zato je v prvi vrsti najpomembneje, da si posameznik pravilno zastavi 

svoj finančni cilj (v času in številkah) glede na pričakovano stopnjo donosa in če je ciljev več, 

jih tudi rangira po pomembnosti.  

 

Finančne razmere bi izpostavila kot drugo najpomembnejšo spremenljivko posameznikove 

najugodnejše strateške razporeditve prihrankov. V najširšem konceptu lahko finančne razmere 

posameznika opredelimo v smislu njegovih razpoložljivih finančnih sredstev (Porter in ostali 

1993, 135). Na samo razpoložljivost sredstev pa vpliva precej drugih dejavnikov, ki pa že bolj 

specifično opredeljujejo ugodnost finančnih razmer posameznika.  

 

Pred začetkom varčevanja naj bi vsak posameznik razmislil, koliko tveganja je pripravljen 

prevzeti pri svoji naložbi – govorimo o dovoljeni stopnji tveganja. Vlagatelje lahko glede na 

njihovo prevzemanje tveganja delimo na konservativne (angl. conservative), zmerne (angl. 

moderate) in agresivne (angl. aggressive) posameznike. Prvi naj bi se tveganju izogibali in 

tako pri svojih naložbah niso pripravljeni tvegati, drugi so pripravljeni pri svojih naložbah 

sprejemati povprečno tveganje, tretji pa so pripravljeni celo nadpovprečno tvegati (Bodie in 

drugi 2002, 158-159).  

 

Kot zadnjo pomembno točko pa bi navedla še znanje ter izkušnje posameznika. Različne 

finančne naložbe zahtevajo različno stopnjo poznavanja in spremljanja finančnega trga.  

Varčevanje v vzajemnih skladih je namenjeno predvsem tistim posameznikom, ki želijo imeti 

svoja sredstva naložena v vrednostnih papirjih in drugih finančnih instrumentih, nimajo pa 

potrebnih znanj in časa. Vzajemni skladi so namenjeni predvsem malim vlagateljem, ki lahko 

že z nizkimi denarnimi vložki dosežejo učinkovito razpršenost svojega premoženja (Berk 

2001, 53). Vendar pa je tudi vlaganje v zahtevnejše finančne instrumente, kot so denimo 

delnice in obveznice, možno že z nekim osnovnim znanjem ter strokovno pomočjo finančnega 

svetovalca. 
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Priporočljivo je, da si posameznik razporedi finančno premoženje v tiste oblike finančnih 

naložb, s katerimi že ima določene izkušnje in pridobljeno neko znanje, predvsem ko gre za 

investiranje v tvegane oblike naložb. Razvoj ponudbe je v osnovi koristen, težava pa je, ker je 

razvoj precej hitrejši od rasti izkušenj in znanja vlagateljev. Izbira vzajemnega sklada oz. 

skladov za portfelj (Huber 2007) naj bi potekala tako, da si vlagatelj najprej izbere družbo za 

upravljanje (ali več družb), kasneje pa si lahko postopoma oblikuje nabor vzajemnih skladov. 

 

Bistvena lastnost, ki jo je treba zasledovati, ko se odločamo za oblikovanje svojega portfelja, 

je razpršenost izbranih naložb. To niso vedno samo naložbe v različne vrednostne papirje 

oziroma vzajemne sklade, temveč je smiselno narediti celoten pregled posameznikovega 

premoženja, kjer so vključene tudi morebitne nepremičnine, vezana sredstva, zlato, srebro, 

druge valute, življenjska zavarovanja in ostala sredstva. Obstaja neko splošno prepričanje v 

svetu, da naj bi imeli ljudje osebno premoženje razdeljeno glede na »tretjinsko načelo43«, med 

nepremičnine, vrednostne papirje in denarna sredstva (Huber 2007). 

 

5.3 Profil vlagatelja 

 

Predno se posameznik odloči investirati v vzajemne sklade, je zelo pomembno in 

priporočljivo, da ugotovi, kakšen tip vlagatelja je. Zelo koristen pripomoček za slovenske 

vlagatelje je obrazec Profil vlagatelja44 (glej prilogo B), kjer si lahko na podlagi odgovorov, ki 

se nanašajo na osebnostne značilnosti, odnos do tveganja, načine in cilje varčevanja, finančne 

zmožnosti, pričakovano ročnost varčevanja, izkušenj ter znanj pri investiranju v vrednostne 

papirje, določijo svoj finančni profil. Na podlagi izpolnjenega obrazca naj bi se posameznik 

lažje odločil, kateri vzajemni sklad ali kombinacija skladov je zanj najprimernejša. Ne 

                                                                 
43 Huber (2007) pravi, da se v Švici, ki naj bi veljala v svetu kot središče upravljanja z osebnim premoženjem, 
upravljavci premoženja opirajo na t.i. tretjinsko načelo, kjer naj bi bilo osebno premoženje razdeljeno na tri 
enakovredne dele. 
44 Po novih dopolnitvah podzakonskega akta, ki ureja način in pogoje trženja in oglaševanja investicijskih 
skladov (Sklep o načinu in pogojih za trženje in oglaševanje investicijskih skladov 2007, 9. člen), mora tržnik 
investicijskih kuponov ob pristopu vlagatelja k skladu izpolniti obrazec o profilu vlagatelja. V kolikor vlagatelj 
bodisi odkloni to odgovarjanje bodisi je izbira vlagatelja drugačna od predlagane, mora vlagatelj podpisati izjavo 
o tveganju, s katero izjavlja, da je seznanjen z vsemi tveganji, ki so povezani z izbrano naložbo.  
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nazadnje pa lahko tudi finančni svetovalec na podlagi podatkov iz obrazca svetuje vlagatelju v 

zvezi z izbiro njegovemu osebnemu finančnemu profilu najbolj primernega tipa vzajemnega 

sklada oziroma najbolj primerne sestave različnih tipov vzajemnih skladov.  

 

Izpolnjeni vprašalnik nam ponuja več različnih končnih rezultatov; glede na odgovore lahko 

razberemo, ali je naložba primerna za varčevanje v manj tvegane, srednje ali bolj tvegane 

investicijske sklade, v kombinacijo skladov oziroma, da takšna naložba sploh ni primerna. Na 

drugi strani pa lahko na podlagi odgovorov vlagatelja razvrstimo v eno izmed treh skupin 

glede na to, koliko želi tvegati in kolikšne donose pričakuje. 

 

Konservativen vlagatelj45 ima zavestno defenziven odnos do varčevanja. Njegov glavni cilj je 

stabilnost privarčevanih sredstev in želi si čim manjše dvige in padce cen svojega vložka. 

Konservativen vlagatelj navadno spremlja padce cen delnic oziroma vrednosti enot 

premoženja izjemno negativno in z velikim razočaranjem. Ti vlagatelji so pripravljeni izbirati 

investicijske možnosti z večjim tveganjem le ob večjem pričakovanem donosu (Ribnikar 

1997, 165). Uravnotežen (zmeren, umirjen) vlagatelj želi sčasoma povečati svoje premoženje, 

pri tem pa ni pripravljen visoko tvegati. V primerjavi s konservativnim vlagateljem je takšen 

tip vlagatelja vseeno pripravljen sprejeti določeno tveganje z namenom doseganja višjih 

donosov. Dinamičen (agresiven, ambiciozen) vlagatelj želi nadpovprečno povečati sredstva, 

njegov načrt pa je usmerjen v dolgoročno varčevanje. Prav tako je pripravljen sprejemati 

večje izzive in obvladuje svoje odzive na morebitne padce (KD Skladi). Dinamičen vlagatelj 

naj bi tako imel v svojem portfelju večji delež delnic kot obveznic in denarja (Canner in drugi 

1997, 181), za razliko od bolj konservativnega in umirjenega, ki naj bi imela večji delež manj 

tveganih naložb. 

 

                                                                 
45 V času nastajanja diplomskega dela je Družba za upravljanje vzajemnih skladov, KD Skladi d.o.o., na svoji 
spletni strani oblikovala vprašalnik, ki določi profil vlagatelja. Spletni vprašalnik vlagatelja razvrsti glede na 
podane odgovore v  štiri različne skupine: konservativen, uravnotežen, dinamičen in zelo dinamičen. Kot četrto 
obliko, ki je midva ne bova upoštevala, opredelijo »zelo dinamičnega vlagatelja«, ki ga zanima predvsem rast 
sredstev. Zaveda se, da največje donose lahko ustvari šele dolgoročno (10 let in več), s tem, da vrednost vloženih 
sredstev med varčevanjem lahko tudi močno niha (KD Skladi). 
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Zgornja delitev vlagateljev nam ne pove le, da je vsak vlagatelj pripravljen sprejeti večje 

tveganje za večji pričakovan donos, temveč se vlagatelji razlikujejo tudi po tem, koliko 

tveganja so na splošno pripravljeni sprejeti. Konservativen vlagatelj se po določeni stopnji 

donosa obnaša popolnoma neelastično in ni pripravljen v nobenem primeru sprejeti dodatnega 

tveganja, za kar bi sicer moral biti dodatno poplačan z visoko dodatno donosnostjo. Medtem 

pa je dobro poučen vlagatelj pripravljen sprejeti precej večje tveganje. Ravno razlika med 

vlagatelji, do katere mere so sploh še pripravljeni sprejeti tveganje (Prašnikar in Debeljak 

1998), predstavlja delitev na tiste, ki so tveganju bolj naklonjeni in tiste, ki se temu izogibajo.  

 

Najin anketni vprašalnik vsebuje osem vprašanj, ki se nanašajo na določitev finančnega 

profila vlagatelja in na podlagi teh bova poskušala ugotoviti, ali izbrana košarica vzajemnih 

skladov vlagatelja ustreza njegovemu finančnemu profilu.  

 

6 RAZISKOVANJE DEJAVNIKOV PRI NALOŽBENI STRATEGIJI 

 

To poglavje bo služilo kot uvod v empirični del. V začetku želiva podati pregled rezultatov že 

raziskanih dejavnikov varčevanja v vzajemnih skladih in njihovih vlagateljev, ki so se skozi 

teoretsko razpravo pokazali kot smiselni za pojasnjevanje dejavnikov naložbene strategije 

vlagateljev. Namen tega poglavja je tudi že bolj jasno izoblikovati pojme, ki jih bova v sami 

raziskavi tudi uporabila. 

 

Najprej bova izpostavila bistvene stopnje dejavnikov naložbene strategije vlagateljev in 

raziskala, kaj vpliva nanje. Da lahko sploh pride do naložbene strategije, mora imeti 

posameznik v prvi vrsti neka razpoložljiva sredstva, nadalje se mora odločiti, da bo ta 

sredstva namenil varčevanju, se začeti zanimati za določene oblike varčevanja in biti 

izpostavljen procesu oblikovanja osebnega portfelja. V drugem sklopu celotnega 

investicijskega procesa pa naj bi si posameznik pod vplivom določenih dejavnikov tudi 

oblikoval svoj finančni načrt naložbe in tako dosegel lastno naložbeno strategijo. Midva se 
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bova v svoji raziskavi ukvarjala z drugim sklopom dejavnikov, torej s komponentami, ki 

skupaj predstavljajo proces naložbene strategije vlagatelja oziroma proces oblikovanja 

optimalnega portfelja. 

 

Osnovni koncept, iz katerega bova izhajala, oziroma predvidene lastnosti pri tipičnem 

vlagatelju, ki bo enota najinega raziskovalnega dela, je posameznik, ki je namenil določena 

privarčevana sredstva plemenitenju v vzajemnih skladih. Torej bistvo najine raziskave ne bo, 

kaj vpliva na odločitev posameznika, da se odloči varčevati v vzajemnih skladih, temveč 

kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na odločitev posameznika o njegovi izbiri določenega 

vzajemnega sklada oziroma na delež tveganih skladov v njegovem celotnem portfelju 

vzajemnih skladov.  

 

Finančno naložbo lahko obravnavamo kot edino naložbo vlagatelja ali pa kot del portfelja 

naložb46. Na samem začetku empiričnega dela bova najprej opisala kolikšen delež najinega 

vzorca predstavljajo vlagatelji, ki imajo svoj portfelj sestavljen iz različnih finančnih naložb 

in so tako vzajemni skladi le del njihove celotne finančne naložbe. Na drugi strani pa bova 

preverila, kolikšen delež vzorca sestavljajo takšni vlagatelji, ki varčujejo zgolj v vzajemnih 

skladih. In nadalje, ali ti varčujejo v enem samem vzajemnem skladu ali imajo premoženje, 

razpršeno v portfelju različnih skladov. Domnevava, da se večina posameznikov odloči za več 

različnih skladov. Sredstva v posameznem vzajemnem skladu so sicer že precej razpršena 

med različne vrednostne papirje različnih izdajateljev, vendar sva kljub temu mnenja, da je en 

vzajemni sklad za optimalno razpršitev premoženja premalo.  

 

 

 

 

                                                                 
46 Ločiti moramo med celotnim osebnim portfeljem, ki vključuje vse oblike naložbenega varčevanja (varčevanje 
v delnicah, obveznicah, bančnih vezavah, vzajemnih skladih itd.) in med osebnim portfeljem vzajemnih skladov, 
ki vključuje vse vzajemne sklade, v katerih ima posameznik vložena svoja sredstva.  
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6.1 Finančne razmere posameznika  

 

Pomemben del dobrega celostnega psihološkega stanja – zdravja, je zadovoljstvo z različnimi 

vidiki življenja. Eno izmed teh področij je tudi posameznikovo finančno stanje. Finančno 

stanje posameznika lahko merimo s pomočjo subjektivnih ali objektivnih mer. Subjektivne 

mere določajo predvsem posameznikovo zadovoljstvo s trenutnimi finančnimi razmerami 

(angl. financial well-being), midva pa se bova osredotočila na objektivne razsežnosti pojma. 

Objektivni kazalniki, kot je denimo dohodek posameznika, merijo različne vidike finančnega 

stanja (angl. financial condition) in ne občutkov in reakcij posameznika na njegov finančni 

položaj (Prawitz 2006, 34).  

 

Finančno stanje posameznika je bistveni dejavnik za samo varčevanje, saj se človek na 

podlagi svojih finančnih zmožnosti odloči za morebitno plemenitenje svojih prihrankov. 

Obstaja že vrsta različnih raziskav, kjer so raziskovalci želeli izmeriti finančni status 

posameznika oziroma njegovo finančno stanje skozi različna področja. Ta področja 

vključujejo primernost rezervnega sklada (Chang in Huston 1995; Chang in drugi 1997; Bi in 

Montalto 2004), celotni prihranek oziroma trošenje (Burns in Widdows 1990; Bae in drugi 

1993), spreminjanje neto vrednosti skozi čas (Hefferan 1982; Chang 1994), stanovanjske 

stroške in cenovno dostopnost (Paulin 1995), lastništvo sredstev in razdelitev premoženja 

(Lee in Hanna 1995; Xiao 1995) ter stopnjo zadolženosti in plačilno nesposobnost 

(Livingstone in Lunt 1992; DeVaney in Lytton 1995)47.  

 

 

                                                                 
47 Chang in Huston (1995, 125) sta v svoji raziskavi prišla do ugotovitev, da ima približno od 48 % do 60 % 
gospodinjstev oblikovan rezervni sklad in približno polovica teh gospodinjstev nameni temu skladu manj kot 10 
%. Burns in Widdows (1990, 86) v svoji raziskavi ugotavljata, da imajo tisti posamezniki, ki so lastniki 
stanovanja, nižjo zahtevano stopnjo prihrankov. Tukaj gre navadno za posameznike, mlajše od 55 let, kjer se z 
odpravljenim stanovanjskim problemom njihova zahtevana stopnja varčevanja zniža. Livingstone in Lunt (1992) 
pa sta v svoji raziskavi ugotovila velik vpliv psiholoških dejavnikov na stopnjo zadolženosti posameznikov. 
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Greningerjeva je s sodelavci v svoji raziskavi prišla do nekaterih pomembnih ugotovitev 

(Greninger in drugi 1996, 61-65):  

- Razpoložljiva likvidna sredstva posameznika morajo zagotavljati zmožnost 

pokrivanja osnovnih življenjskih stroškov najmanj za obdobje 2,5 do 3 mesecev; 

- Priporočljiva stopnja varčevanja na mesečni ravni je vsaj 10 % od svojega neto 

prihodka; 

- Stanovanjski stroški skupaj naj ne bi presegali 30 % bruto mesečnega prihodka (za 

najemnike stanovanja) in 35 % bruto mesečnega prihodka za lastnike stanovanja; 

- Delež dovoljene zadolženosti posameznika naj bi se gibal okrog 35 %, ki pa naj ne bi 

presegal vrednosti 45 % od celotnega neto prihodka.  

 

Pri indikatorjih finančnih razmer posameznika se bova osredotočila predvsem na višino 

dohodka vlagatelja, na njegovo že ustvarjeno premoženje, na število vzdrževanih članov, na 

stabilnost zaposlitve, zmožnost pokrivanja nujnih izdatkov in zmožnost varčevanja ter 

oblikovanje rezervnega sklada. V večini evropskih držav (Dang in drugi 2006, 16) so finančne 

razmere pogojene s starostjo posameznika. Ljudje se največkrat soočajo z nizkimi 

razpoložljivimi sredstvi takrat, ko se odselijo od staršev, investirajo v človeški kapital in 

vzgajajo otroke. To so namreč obdobja, ki zahtevajo največje finančne vložke, ki na eni strani 

omejujejo zmogljivosti zaslužka in na drugi strani močno obremenjujejo finančne proračune 

posameznikov. 

  

Pri izvedbi pregleda slovenskega trga (OECD 2009) se je izkazalo, da je v Sloveniji 

porazdelitev dohodka izjemno enakomerna. Še več, Slovenija velja za eno izmed držav, ki 

ima najbolj enako porazdelitev dohodka v svetu. Analize slovenskega trga so prav tako 

pokazale, da je bila brezposelnost v Sloveniji v letu 2007 nad Evropskim povprečjem, ki pa se 

je v naslednjih letih še naprej postopno povečevala. Predvidevava, da se posledično s tem 

znižuje tudi stopnja stabilnosti zaposlitve.  
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6.2 Ročnost finančnega cilja  

 

Čeprav večina ljudi varčuje z namenom doseganja jasno določenih koristi v prihodnosti, jih 

precej končnih ciljev varčevanja ne opredeli dovolj jasno. O pravilno zastavljenem cilju 

varčevanja48 lahko govorimo, ko oseba jasno opredeli višino zneska za izpolnitev cilja, kaj naj 

bi ta cilj zadovoljil (določeno dobrino, potrebo) in ko je opredeljen časovni rok, v katerem želi 

te potrebe zadovoljiti (Lang in Gillespie 1984, 17). Glede na proces oblikovanja osebne 

finančne strategije, po Angell (1960, 8) lahko finančni cilj povežemo s prvo fazo vrednotenja 

in ocenjevanja želenega rezultata naložbe, torej dobička. Vlagatelj naj bi na podlagi 

časovnega faktorja ocenil, v kolikšnem času naj bi dosegel želeni rezultat – dobiček.  

 

Finančni cilji se razlikujejo predvsem glede na ročnost in nujnost. Ročnost (angl. maturity) 

finančnega cilja pomeni časovni okvir oziroma predvideni rok za dosego cilja. Financiranje 

sodobnega načina življenja in družine, torej nakup lastnega stanovanja in avtomobila, 

možnost šolanja naših otrok in ne nazadnje varčevanje za upokojitev zahteva kratkoročno in 

dolgoročno načrtovanje prihrankov. Ločimo kratkoročne cilje, kjer naj bi bil cilj dosežen prej 

kot v letu dni, srednjeročne cilje z ročnostjo 3-5 let in dolgoročne cilje, dosežene kasneje kot 

v petih letih. Nujnost finančnega cilja (Lang in Gillespie 1984, 23) pa pomeni opredelitev 

prioritete določenemu osebnemu cilju (denimo nakup prvega stanovanja pred nakupom 

počitniške hišice). Kleindienst meni, naj ima ciljna dolžina varčevanja osrednjo vlogo pri 

odločanju o razporeditvi prihrankov. Na splošno velja naslednje načelo: "Daljše ko je obdobje 

varčevanja oziroma čas do načrtovane dosege finančnega cilja, več tveganja si lahko privošči 

vlagatelj" (Kleindienst 2001, 35-38). 

 

Koncept časovne diverzifikacije (Fisher in Statman 1999, 88) ima dva vidika. Eno je 

prepričanje, da naj se delež tveganih naložb z dolžino varčevanja povečuje (Butler in Domian 

1991; Thaler in Williamson 1994; Thorley 1995; Bierman 1997), po drugi strani pa naj se s 
                                                                 
48 "Privarčevati pet tisoč evrov" je pomanjkljivo opredeljen cilj varčevanja. Pravilno zastavljen cilj varčevanja je 
na primer "privarčevati pet tisoč evrov za nakup avtomobila čez tri leta". 
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starostjo zmanjšuje (Bodie in drugi 1992, Bodie in Crane 1997). Torej zagovorniki tega 

koncepta zagovarjajo dejstvo, da čeprav se varčuje na dolgi rok, je potrebno osebni portfelj s 

starostjo prilagoditi (Hanna in Chen 1997: 18) – predvsem v smislu zamenjave tveganih 

naložb v manj tvegane.  

 

Med investitorji je poznano »pravilo 72«, ki nam omogoča, da lahko na enostaven in hiter 

način izračunamo kako podvojiti privarčevana sredstva pri izbrani letni stopnji donosa 

varčevanja (Bogle 1999, 308) ali pri izbrani dobi varčevanja49 (Spitzer in Singh 1999, 1). 

Takšen izračun nam lahko služi za lažjo predstavo o predvideni višini privarčevanih sredstev 

in količini zahtevanega časa za dosego določenega cilja ob sprejeti stopnji tveganja. Visoki 

donosi so možni le ob relativno visokem tveganju (Huber 2007) in tako posledično ni 

smiselno predvidevati, da bi ob nizko tveganih naložbah dosegli nadpovprečne donose.   

 

Med dolgoročne finančne cilje navadno uvrščamo predvsem varčevanje za starost, varčevanje 

za nakup nepremičnine in varčevanje za potrebe otrok. Med srednjeročne cilje navadno 

uvrščamo nakup luksuznih dobrin ali načrtovanje kakšnega daljšega dopusta. Kratkoročni cilji 

pa so lahko zelo različni, denimo od nakupa avtomobila, nakupa novega televizijskega 

sprejemnika oziroma enostavno za varčevanje za sprotne potrebe. Je pa ročnost finančnega 

cilja velikokrat odvisna od količine že privarčevanega denarja in višine sredstev, ki jih bo 

oseba lahko namenila varčevanju (na mesečni ali letni ravni)50. Tukaj je potrebno poudariti, da 

sam namen varčevanja ni zadostna opredelitev cilja, temveč je treba upoštevati številne 

dejavnike, ki zahtevajo individualno obravnavo cilja vsakega posameznika posebej. Tako kot 

se osebni cilji in pričakovanja posameznikov razlikujejo glede na trenutno življenjsko dobo 

(Ando in Modigliani 1963), torej starost vlagatelja, bi lahko tukaj izpostavila še zakonski stan 

                                                                 
49 Pri izbrani letni stopnji donosa to storimo tako, da 72 delimo z izbrano letno stopnjo donosa: npr. 10 %, kjer 
dobimo rezultat, da privarčevana sredstva podvojimo ob 10 % letni stopnji donosa v 7,2 letih. Pri izbranem času 
varčevanja, npr. 6 let pa delimo 72 z izbranim časom varčevanja, kjer dobimo rezultat, da privarčevana sredstva 
podvojimo v 6-ih letih pri 12 % letni stopnji donosa. 
50 Denimo, da obstajata oseba A in oseba B z enako željo: kupiti avtomobil v vrednosti 10.000 €. Oseba A ima 
do danes privarčevanih že 5.000 € sredstev in lahko na mesečni ravni privarčuje 250 €. Oseba B pa do danes 
nima privarčevanih še nič sredstev in lahko na mesečni ravni privarčuje 100 €. Za osebo A bi lahko takšen cilj 
pomenil kratkoročen cilj – varčevati za nakup avtomobila v višini 10.000 € čez 1 leto, za osebo B pa bi bil takšen 
nakup avtomobila dolgoročne narave – varčevati za nakup avtomobila v višini 10.000 € čez 6 let. 
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(Wilmoth in Koso 2002). Predvidevava, da se cilji poročenih ljudi z otroki najverjetneje 

precej razlikujejo od samskih.  

 

Investicijo oziroma naložbo lahko opredelimo kot nalaganje prostih denarnih sredstev med 

različne finančne naložbe za prihodnost. Varčevanje v vzajemnih skladih velja za dolgoročno 

obliko investicije. Zgodovinski podatki kažejo, da mora biti naložba v vzajemne sklade 

dolgoročne narave, da je lahko uspešna. Delnice in obveznice so na trgu zelo nepredvidljive 

na kratki rok, vendar pa se je njihov vzorec rizičnosti in donosnosti izkazal kot dovolj dober, 

da služi kot podlaga za dolgoročno strategijo, ki vodi k uspehu naložbe. Na drugi strani pa 

vzajemni skladi niso najbolj primerni za kratkoročne in špekulativne vlagatelje, ki želijo 

izkoristiti rast in padanje cen na trgu za hitro ustvarjanje dobička (Bogle 1999, 2-6). 

 

Pri bolj tveganih (delniških in indeksnih) vzajemnih skladih, ki so mišljeni kot dolgoročna 

finančna naložba, je priporočena doba varčevanja minimalno nekje 5 let in več. Pri srednje 

tveganih skladih (obvezniški in mešani), ki so mišljeni kot srednjeročna finančna naložba, je 

priporočena doba varčevanja minimalno 3 leta in več. Pri manj tveganih skladih (denarni in 

sklad skladov), pa je priporočena doba varčevanja minimalno 1 leto. Večina vlagateljev 

(Leibowitz in Langetieg v Benartzi in Thaler 1995, 88) si oblikuje svoj finančni cilj, ki naj bi 

bil dosežen v obdobju od 3 do 5 let.  

 

6.3 Stopnja prevzemanja tveganja  

 

Tveganje lahko opredelimo kot verjetno možnost nastopa pričakovanega dogodka oz. nastop 

drugačnega dogodka ali nastop tega dogodka ob drugem času, kot ga pričakujemo. To ima za 

posledico, da ne bo dosežen predviden (ekonomski) učinek oz. bo prišlo celo do delne ali 

popolne izgube. Tveganja so seveda različna, pri različnih investicijskih možnostih ter 

odvisna od višine investiranih sredstev (Svilan 1990, 155). Ko govorimo o investiranju v 

vzajemne sklade, bi lahko rekli, da je tu poglavitno tveganje, da ustrezen vzajemni sklad ne 
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bo prinesel donosa, kot se pričakuje ob vlaganju, oziroma da bo investitor lahko izgubil 

vložena sredstva. 

 

Na začetku moramo pojasniti dva pojma, ki se po najinem mnenju med seboj precej 

razlikujeta, predvsem v smislu razumevanja, kaj posamezni pojem meri ter kako se izmerita. 

Na eni strani imamo pojem nenaklonjenosti tveganju (angl. risk aversion) in na drugi strani 

prevzemanje tveganja (angl. risk tolerance). Ob prebiranju literature sva opazila, da si tudi 

avtorji med seboj niso popolnoma enotni pri definiranju in merjenju teh dveh pojmov. 

Nekateri pojma med seboj sploh ne razlikujejo51 (Halek in Eisenhauer 2001), drugi 

opredeljujejo pojem nenaklonjenosti tveganju kot ožji pojem stopnje prevzemanja tveganja 

(Hanna in Chen 1997) in spet tretji raziskujejo razlike in povezanost med omenjenima 

pojmoma (Faff in drugi 2008). V nadaljevanju bova pojasnila oba omenjena pojma, v 

empiričnem delu pa se bova omejila zgolj na definicijo in indikatorje stopnje prevzemanja 

tveganja.  

 

Nenaklonjenost tveganju je stopnja negotovosti, ki jo je nekdo še pripravljen sprejeti pri 

finančni odločitvi ali »pripravljenost prevzeti situacijo, v kateri je končni rezultat neznan z 

možnostjo negativnega izida« (Irwin 1993, 11). Pred začetkom investiranja je priporočljivo, 

da vlagatelj razmisli, kakšno tveganje je pripravljen sprejeti. Tveganje je prisotno, če ima 

odločitev več mogočih izidov in stanje sistema ni natančno določeno. Poznamo ga zgolj kot 

razmerje med številom pojavov nekega stanja in številom pojavov vseh mogočih stanj 

sistema52 (Prašnikar in Debeljak 1998, 36).   

 

Vlagatelji na podlagi svojega odnosa do tveganja ocenjujejo vrednost naložb, s tem pa 

posledično vplivajo na njihovo ceno. Na eni strani na vrednost naložbe vplivata pričakovana 

donosnost in časovna dimenzija investicije in na drugi strani tveganje naložbe (glej sliko 6.1). 
                                                                 
51  Pojem prevzemanje tveganja je nasproten (inverzen) pojmu nenaklonjenost tveganju. Večja stopnja 
prevzemanja tveganja pomeni manjšo nenaklonjenost tveganju (Halek in Eisenhauer 2001). 
52 To drugače imenujemo tudi statistična verjetnost (v našem primeru verjetnost pojavnosti na trgu oziroma 
verjetnost stanja sistema). 
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Če bi bili vsi vlagatelji do tveganja nevtralni, bi lahko tveganje tudi izločili, ker pa temu ni 

tako, ima odnos do tveganja vlagateljev velik pomen pri vrednosti naložbe. Mramor (1993, 

76) pravi, da so vlagatelji v državah z razvitim finančnim sistemom v povprečju tveganju 

nenaklonjeni. To pa ne pomeni, da se mu poskušajo izogniti za vsako ceno, ampak le, da so 

tveganje pripravljeni prevzeti, če za to pričakujejo tudi določeno nadomestilo v materialni ali 

nematerialni obliki. Racionalne osebe bodo v nadpovprečno tvegane naložbe pripravljene 

razporediti del prihrankov le, če lahko pričakujejo, da bodo za to nagrajene z nadpovprečno 

donosnostjo (Ribnikar 1997, 165). To imenujemo funkcija koristnosti53 (Bodie in drugi 2002, 

154; Berk in drugi 2005, 39-40). Če ne bi bilo tako, bi racionalna oseba prihranke vedno v 

celoti razporedila v manj tvegane naložbe.  

 

Slika 6.1: Razmerje med stopnjo izpostavljenosti tveganju in pričakovano donosnostjo 

 

Vir: Ribnikar (1997, 165); Berk, Peterlin, Ribarič (2005, 41)  

 

Večina ljudi se želi izogniti prevelikemu tveganju. Ljudje, ki niso naklonjeni tveganju, ne 

želijo velike variabilnosti dohodkov. Čim večja je, tem večjo premijo so pripravljeni plačati, 

                                                                 
53 Ta pojem sta razvila Von Neumann in Morgenstern (1947) in predstavlja temelj za preučevanje 
posameznikove nagnjenosti k tveganju. Vlagatelja, ki je tveganju zelo nenaklonjen, lahko označimo za tistega, ki 
za dodatno izpostavljenost pričakuje razmeroma veliko premijo za tveganje – velik prirastek donosnosti.  
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da obdržijo stabilen in netvegan dohodek (glej opombo 11). Prašnikar in Debeljak (1998) prav 

tako navajata, da naj bi bil povprečni investitor indiferenten med netveganim in tveganim 

premoženjem54 oziroma (Ribnikar 1997, 165) med točkami T1 in T2 (glej sliko 6.1). Vlagatelje 

tako glede na njihov odnos do tveganja v grobem delimo na tiste, ki tveganju niso naklonjeni 

(angl. risk aversion) – A (glej sliko 6.1), tveganju naklonjene (angl. risk seeking ali risk 

lovers) - L in posameznike, ki so do tveganja nevtralni (angl. risk neutrality) - N. Prvi naj bi 

se tveganju izogibali, drugi sprejemajo tvegane odločitve in tretji se odločajo predvsem za 

naložbe s čim manjšo pričakovano vrednostjo in se na tveganje ne ozirajo (Prašnikar in 

Debeljak 1998, 36-48). 

 

Ko se tveganje poveča, večja stopnja donosa nagradi investitorja za dodatno tveganje. Razlika 

med zahtevano (pričakovano) stopnjo donosa na tvegano premoženje ter stopnjo donosa na 

netvegano premoženje je enaka premiji za tveganje (glej sliko 6.2).  

 

Slika 6.2: Funkcija izbire med tveganjem in donosi 

          

                                                                 
54 Povprečni investitor (Prašnikar in Debeljak 1998, 47) je indiferenten med netveganim premoženjem, pri 
katerem doseže 5-odstotno stopnjo donosa, umirjeno tveganim premoženjem, pri katerem doseže 10-odstotno 
stopnjo donosa, in zelo tveganim premoženjem, pri katerem doseže 15-odstotno stopnjo donosa (glej sliko 6.2.). 
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V zadnjih letih (glej sliko 4.5) je bilo opaziti, da ljudje zanemarjajo tveganje in so tako 

velikokrat pripravljeni nadpovprečno tvegati. V času, ko so finančni trgi zelo uspešni, ko 

dosegajo izjemne rasti, ljudje pogosto na tveganje kar pozabijo. Pomembno je, da je 

posameznik še pred svojo finančno investicijo oziroma pred morebitnim padcem finančnih 

trgov prepričan o svojem odnosu do tveganja in ustreznosti osebnega portfelja. Kot meni 

Bodie s sodelavci (2002), naj bi posameznik upošteval ne samo, koliko tveganja si lahko 

privošči, ampak tudi, koliko tveganja lahko sprejme. Prevzemanje tveganja pomeni stopnjo 

tveganja, ki jo je vlagatelj še pripravljen prevzeti pri svoji naložbi in predstavlja z vidika 

temperamenta vlagatelja njegovo toleranco do tveganja (Bodie in drugi 2002, 158). Ta pojem 

se nanaša predvsem na pripravljenost in zmožnost investitorja, da sprejema negotovost glede 

nastopa negativnih donosov v njegovem portfelju55. Zmožnost investitorja, da sprejema 

tveganje, je povezana predvsem z nekaterimi demografskimi dejavniki ter dejavniki 

finančnega stanja, ki pa jih bova midva obravnavala ločeno od tveganja.   

 

V 75 letih različnih raziskav o odnosu posameznikov do tveganja se je oblikovalo pet 

različnih metod raziskovanja tega pojma: metoda izbire dileme, teorija koristnosti, objektivno 

merjenje, hevristični vpliv in subjektivno ocenjevanje. Grable in Lytton (1999, 164-166) jih 

opredelita kot:  

 Izbira dileme (angl. choice dilemmas) je metoda, kjer so spraševali posameznike o 

njihovih tveganih odločitvah glede na vsakodnevno življenjsko dogajanje. Kmalu se je 

izkazalo, da takšne raziskave ne ustvarjajo zadovoljivih rezultatov in so preveč 

enostranske. 

 Teorija koristnosti (angl. utility theory) je še vedno med zelo priljubljenimi metodami 

ocenjevanja odnosa posameznika do tveganja, vendar pa so številne raziskave 

nakazale, da večina ljudi nima vseskozi stalnega, konstantnega odpora do tveganja. 

Torej teorija koristnosti ne more ustrezno predstavljati odnosa posameznika do 

tveganja, ker velikost potencialne izgube, višina dobička ter sama izpostavljenost 

                                                                 
55 Na nekaterih mestih v diplomskem delu uporabiva tudi pojem »odnos do tveganja«, ki je pravzaprav mišljen 
enako kot stopnja prevzemanja tveganja, torej vključuje subjektivne, temperamentne lastnosti posameznika. 
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potencialni izgubi prispevajo določeno stopnjo grožnje v rizičnih situacijah56 

(Kahneman in Tversky 1979, 266).  

 Oteženost merjenja posameznikovega odnosa do tveganja je spodbudila nekaj 

raziskovalcev, da so se osredotočili na merjenje objektivnega (angl. objective 

measures) odnosa do tveganja. Tukaj je predvideno, da so vlagatelji vedno racionalni 

pri svojem odločanju in se odločajo zgolj na osnovi svoje osebne izbire. 

Pomanjkljivost te metode je predvsem, da ne upošteva večdimenzionalnosti pojma in 

izključuje možnost vpliva obnašanja posameznika.  

 Metoda, ki vključuje vpliv hevrističnih dejavnikov (angl. heuristic judgments), temelji 

na močni povezavi med demografskimi, socio-ekonomskimi dejavniki in odnosom do 

tveganja. Zagovorniki te metode dokazujejo, da so starejši vlagatelji pripravljeni 

prevzemati manj tveganja kot mlajši. Prav tako so tudi tukaj številni kritiki označili to 

metodo kot neprimerno, predvsem ko gre za opisovanje posameznikovega vedenja 

(Yoo v Grable in Lytton 1999, 165). 

 V zadnjo skupino pa uvrščamo tiste raziskovalce, ki menijo, da z zgornjimi metodami 

ne moremo primerno izmeriti posameznikovega odnosa do tveganja. Zagovorniki 

subjektivne metode (angl. subjective assessment) trdijo, da je najboljši način za 

natančno opredelitev posameznikovega odnosa do tveganja uporaba instrumentov, ki 

so izdelani posebej za merjenje subjektivnega odnosa posameznika do tveganja z 

uporabo več-razsežnostnih finančnih dogodkov in scenarijev.      

 

Pri empirični raziskavi se bova osredotočila na metodologijo, ki temelji na merjenju 

subjektivnih dejavnikov. Poleg tega se bova osredotočila samo na eno dimenzijo prevzemanja 

tveganja, in sicer na investicijsko tveganje, oziroma na stopnjo prevzemanja tveganja pri 

investicijskem odločanju. 

 

Medtem ko se nekateri posamezniki zlahka odločijo, da pomemben del prihrankov 

razporedijo v delnice in tako svoje prihranke izpostavijo vsakodnevnim nihanjem tečajev na 

trgu, drugi takšnim tveganjem niso podvrženi. Predvidevava, da na posameznikovo 

                                                                 
56 To se nanaša na primer raziskave, ki je podrobneje že opisana pod opombo 28. 



68 

 

 

najugodnejšo strateško razporeditev premoženja nekoliko vpliva tudi njegova stopnja 

prevzemanja tveganja. Od vlagateljev, ki se razlikujeta samo po odnosu do tveganja, naj bi 

tisti, ki se bolj boji tveganja pri vlaganju v delnice, v slednje razporedil nekoliko manjši delež 

prihrankov kot vlagatelj, ki se manj boji tveganja. Vendar pa je napačno, če vlagatelj svojo 

odločitev sprejema skoraj izključno na podlagi osebnostnih značilnosti oziroma svojega 

odnosa do tveganja. Sprejemal naj bi toliko tveganja, kot si ga lahko privošči (Waggle in 

Englis 2000, 82) glede na objektivne okoliščine (naravo svojih finančnih ciljev in svoje 

finančne razmere), ne pa kolikor ga je pripravljen sprejeti glede na svoj odnos do tveganja, ki 

je predvsem subjektiven in v marsičem tudi neracionalen (zlasti če temelji na pomanjkanju 

znanja in informacij).  

 

Posameznikov odnos do tveganja naj bi zato pri odločanju o razporeditvi prihrankov ne imel 

prevladujoče teže. Razmeroma premožen posameznik s stabilnimi viri prihodkov, ki ima 

zagotovljeno osnovno eksistenco in čigar finančni cilji so izrazito dolgoročni, a se hkrati boji 

vlaganja v delnice, bi storil hudo napako, če bi samo zaradi te svoje bojazni vse svoje 

prihranke vložil v bančne vloge. Tvegal bo namreč občutno manj, kot bi smel glede na svoje 

premoženje in ročnost svojih ciljev, s tem pa se bo odpovedal tudi precej višji pričakovani 

dolgoročni donosnosti prihrankov. Po drugi strani bo tisti, ki se ne boji vlaganja v delnice 

(mogoče tudi zaradi premajhnega poznavanja njihovega tveganja) in večino prihrankov 

razporedi v delnice, čeprav varčuje na kratek rok, prevzel občutno več tveganja, kot bi ga 

smel, in tako tvegal, da zaide v finančno krizo. Odnos do tveganja je verjetno največja 

subjektivna ovira, s katero se mora pri naložbi prihrankov spopasti vlagatelj, pri njenem 

razreševanju pa lahko ključno vlogo odigra usposobljen finančni svetovalec (Kleindienst 

2001, 30). 

 

6.4 Finančno znanje in izkušnje 

 

Posamezniki, ki želijo varčevati v delnicah in obveznicah, imajo možnost lastnega upravljanja 

svojega portfelja vrednostnih papirjev ali pa na drugi strani to odgovornost upravljanja 
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zaupajo za to usposobljenim strokovnjakom. Individualno upravljanje lastnega premoženja 

zahteva veliko več znanja ter izkušenj, saj gre tukaj za aktivno sodelovanje na kapitalskih 

trgih. Mali investitorji se zaradi pomanjkanja ustreznega znanja raje odločijo za pasivno 

upravljanje57 premoženja vrednostnih papirjev (Levine 1988, 1297) in tako svoje prihranke 

vložijo v vzajemne sklade, ki so upravljani s strani družb za upravljanje. Drugi razlog za 

pasivno strategijo naložbe pa je tudi pomanjkanje sredstev. Z varčevanjem v vzajemnih 

skladih lahko vlagatelji že z majhnimi vložki ustvarijo zadovoljive rezultate, medtem ko je za 

poučene vlagatelje, prisotne na trgu kapitala, zaželena večja vsota denarja.   

 

Statistične analize (ATVP 2009) kažejo, da število malih vlagateljev, ki svoje prihranke 

nalagajo posredno na kapitalskem trgu, narašča (glej tabelo 4.3). To pomeni, da ljudje vse bolj 

zaupajo profesionalnemu upravljanju premoženja. Strinjamo se lahko, da je ključna prednost 

takšnih finančnih institucij v njihovem večjem razpolaganju z investicijskim znanjem in 

izkušnjami. Mali vlagatelji (Saraoglu in Lam Detzler 2002, 60) navadno ne premorejo niti 

dovolj časa, niti ustrezne izobrazbe za poslovanje na trgu kapitala. Vzajemne sklade pa 

upravljajo izredno izobraženi in izkušeni strokovnjaki s specializiranim znanjem. Ti 

strokovnjaki se ukvarjajo z zbiranjem in analiziranjem ključnih informacij o trgu in nato na 

podlagi dobljenih podatkov oblikujejo tak portfelj investicijskih papirjev, ki bo zagotavljal 

predvidene donose vzajemnega sklada ob določeni stopnji tveganja.    

 

Kljub temu, da se vlagatelj odloči svoje prihranke zaupati v upravljanje za to usposobljenim 

strokovnjakom, je pomembno, da zna pravilno izbrati tega upravljavca. Danes je na 

slovenskem finančnem trgu prisotno 14 različnih družb za upravljanje, ki so v začetku leta 

2009 skupaj upravljale 127 vzajemnih skladov. Poleg tega pa je bilo skupaj registriranih tudi 

137 investicijskih skladov oziroma podskladov iz drugih držav članic Evropske unije (ATVP 

2009).  

 

                                                                 
57 Pasivna strategija varčevanja (angl. buy-and-hold strategy) je primerna predvsem za tiste investitorje, ki si 
želijo povečati privarčevani znesek skozi želeno časovno obdobje. 
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Celoten proces finančnega planiranja zahteva kar nekaj znanja in truda. Tako je morda 

priporočljivo, da si tisti posamezniki, ki niso ravno strokovnjaki na finančnem področju, 

poiščejo pomoč finančnega svetovalca. Svetovalec lahko na eni strani le pregleda že 

oblikovan finančni načrt posameznika, ga opozori na morebitne napake ali mu predlaga 

izboljšave. Lahko pa mu sam izdela celoten finančni načrt, ki je individualno zasnovan glede 

na finančne cilje in interese posameznika. Pomembno je, da je izbira finančnega svetovalca 

skrbno premišljena, da je le-ta dovolj usposobljen in mu posameznik lahko zaupa. Meniva, da 

je trenutno pri nas še nekoliko »preblag« sistem za pridobitev licence za tovrstno svetovanje.58 

Oziroma je premalo kontrole nad samim izvajanjem finančnega svetovanja, kjer se je 

nemalokrat izkazalo, da je višina prejete provizije svetovalca bolj pomembna kot interes 

stranke. Prav tako sva mnenja, da je velika prednost takšnih svetovalcev, ki imajo sklenjene 

pogodbe s številnimi podjetji (družbe za upravljanje, borzno posredniške hiše, zavarovalnice, 

banke itd), kjer imajo posledično možnost široke ponudbe finančnih produktov in lahko tako 

sestavijo portfelj, ki kar najbolj ustreza finančnemu profilu posamezne stranke.   

 

Najboljša zaščita posameznika pred svetovalcem, ki deluje predvsem v svojo korist, je 

finančna pismenost, katero sva bolj podrobno že opisala v drugem poglavju. Le tako bo lahko 

potencialni investitor razumel, ali so predlogi finančnega svetovalca smiselni in primerni zanj. 

Pomembno je, da se vlagatelj predhodno informira o določenem vzajemnem skladu in 

njegovem upravljavcu. Predvidevava, da količina znanja, zanimanje in predvsem izkušnje na 

kapitalskih trgih pomembno vplivajo na sestavo portfelja vzajemnih skladov oziroma 

predvsem na njegovo optimalno sestavo. Predvidevava, da se lahko portfelj skladov dobro 

poučenega vlagatelja, ki je že dlje časa prisoten na kapitalskih trgih, bistveno razlikuje od 

portfelja vlagatelja, ki je prvič vložil sredstva v vzajemni sklad na podlagi videne 

oglaševalske kampanje. Razlikujejo pa se predvsem po optimalni sestavi portfelja glede na 

finančni profil vlagatelja.  

 

                                                                 
58 V Sloveniji obstaja več različnih licenc – dovoljenj, ki so specializirane za določeno obliko finančnega 
svetovanja. Naj omeniva tri najpogostejše pri nas: dovoljenje za trženje investicijskih skladov in prodajo 
investicijskih kuponov oziroma delnic investicijskih skladov, dovoljenje za opravljanje poslov borznega 
posrednika (ATVP) in licenca za zavarovalnega zastopnika oziroma zavarovalnega posrednika (AZN). 
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Finančne izkušnje, na primer lastništvo bančnega in varčevalnega računa in opazovanje 

varčevalnih navad staršev ima pozitivni učinek na varčevalne navade mladostnikov. Pri 

študentih, ki imajo več finančnih izkušenj, je mogoče zaznati višje stopnje donosnosti kot pri 

tistih z manj izkušnjami. Peng je s sodelavci v svoji raziskavi (Koonce in drugi 2008, 21) 

ugotovil, da obstaja povezava med izobraževanjem o osebnih financah (npr. kot predmet na 

fakulteti) in znanjem o investicijah. Kotlikoff in Bernheim (2001) sta ugotovila, da se stopnja 

finančnega znanja kaže tudi pri varčevanju za upokojitev. Torej tisti, ki se zavedajo, da je 

potrebno misliti za svojo prihodnost in začeti čim prej varčevati za upokojitev, so finančno 

bolje ozaveščeni, bolj finančno izobraženi. Obstajajo številne raziskave o finančni pismenosti 

posameznikov (Chen in Volpe 1998; Volpe in drugi 2002; Volpe in drugi 2006), med katerimi 

lahko izpostavimo še raziskavo o »varčevalnih osnovah«, kjer so dokazali vpliv izobrazbe na 

finančno znanje posameznika (Volpe in drugi 1996, 86). 

 

Poleg narave izkušenj (pozitivne, negativne) ima pomembno vlogo tudi količina izkušenj. 

Predvidevava, da manj kot ima posameznik izkušenj s posamezno obliko naložbe, slabši je 

njegov odnos do tveganja, ki bi ga prevzel pri takšni naložbi. Bolj natančno, manj kot ima 

posameznik izkušenj z varčevanjem v vzajemnih skladih, težje se bo odločil vložiti sredstva v 

nadpovprečno tvegane sklade. To se kaže predvsem pri zaupanju v določene finančne 

ustanove, pri Slovencih predvsem v banke, kjer ljudje še vedno najraje varčujejo denar v 

banki kot v drugih naložbenih oblikah59. 

 

Skoraj za vse primere velja, da je mogoče tveganje posamezne naložbe zmanjšati tem bolj, 

čim več znanja ima investitor in čim boljša je njegova analiza naložbe. Pri tem si lahko 

pomaga z nasveti drugih, vendar je običajno, da je koristnost nasvetov drugih odvisna tudi od 

znanja in sposobnosti tistega, ki nasvete sprejema (Mramor 1993, 104). 

                                                                 
59 Po podatkih Banke Slovenije so finančna sredstva gospodinjstev v Sloveniji, naložena v investicijske sklade 
konec tretjega četrtletja 2008 predstavljala samo 6 % v strukturi finančnega premoženja gospodinjstev, delež 
bančnih vlog in gotovine prebivalstva pa kar 49 % v strukturi finančnega premoženja gospodinjstev (Agencija za 
trg vrednostnih papirjev 2009).  

 



72 

 

 

7 RAZISKOVALNI OKVIR 

 

7.1 Cilji raziskave 

 

Z raziskovalnim delom želiva poleg hipotez, ki sva si jih zadala v okviru raziskovalnega 

problema, preveriti še, kakšne so varčevalne navade in reakcije na trenutno finančno krizo 

naše ciljne populacije in dobiti celovit pogled v investitorjev odnos do vzajemnih skladov. 

Raziskovalno vprašanje, na katerega bova poskušala odgovoriti, je, kolikšen delež 

privarčevanih sredstev so pripravljeni vložiti v tvegane vzajemne sklade v primerjavi z manj 

tveganimi skladi in drugimi naložbenimi možnostmi. 

 

Za Slovenijo je značilno, da so ljudje, predvsem starejše populacije, še vedno najbolj zaupljivi 

do tradicionalnih oblik varčevanja (Bohnec v Ahtik in Gramc 2006, 36). Vendarle pa je 

opaziti precejšen premik k raznolikosti varčevalnih metod. Če je večina slovenske populacije 

še pred nekaj desetletji varčevala predvsem v obliki vezanih bančnih vlog, se danes ta trend 

spreminja, saj obstajajo na trgu številnejši produkti, ki obljubljajo višje donose. Rada bi 

ugotovila, kje je razlog, da se ljudje odločijo zaupati manj poznanim investicijam. Prav tako 

želiva preučiti, ali se je spremenilo zanimanje za varčevanje v vzajemnih skladih od nastopa 

finančne krize pred dobrim letom dni. Glede na predhodno razpravo bi lahko predvsem od 

mlajše populacije pričakovali večje zanimanje za dolgoročno varčevanje in informiranost 

glede aktualnih naložbenih možnosti, če že ne tudi bolj premišljene in optimalne sestave 

osebnega portfelja.  

 

7.2 Pojasnjevalni model in pojmi 

 

V teoretskem delu sva predstavila dejavnike, ki pojasnjujejo proces izbire finančnih naložb, ki 

so del celovite naložbene strategije posameznika. V nadaljevanju bova zbrala in opredelila 
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osnovne pojme, ki nama bodo pomagali pri empiričnem preverjanju odnosov med dejavniki, 

ki se kažejo kot najbolj pomembni za pojasnjevanje naložbene strategije vlagateljev. Na 

podlagi pregledane teorije o dejavnikih izbire naložb sva postavila osnovni pojasnjevalni 

model (glej sliko 7.1). 

 

Slika 7.1: Pojasnjevalni model 
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skozi različne dimenzije, kot so prihodki, privarčevana sredstva, zagotovljena materialna 

varnost in število vzdrževanih članov (Porter in ostali 1993, 135). Tudi Kleindienst (2001, 30) 

podobno navaja dimenzije finančnih razmer, kjer zgoraj omenjenim priključi še stabilnost 

zaposlitve in zmožnost pokrivanja nujnih življenjskih izdatkov.  

 

Ročnost finančnega cilja je časovno obdobje varčevanja, v katerem želi posameznik doseči 

svoj zastavljeni cilj. Ročnost investicije v vzajemne sklade je tako celotno obdobje 

varčevanja, ki se začne s prvim vplačilom v določen vzajemni sklad in se konča z dosegom 

zastavljenega cilja, torej z izplačilom celotnega privarčevanega zneska (Lang in Gillespie 

1984, 560-564). Ročnost zastavljenega finančnega cilja je navadno izražena v mesecih ali 

letih. Večina vlagateljev si oblikuje svoj finančni cilj, ki naj bi bil dosežen v obdobju od 3 do 

5 let (Leibowitz in Langetieg v Benartzi in Thaler 1995, 88).  

 

Stopnja prevzemanja tveganja je stopnja pripravljenosti posameznika, da se uspešno 

spopada z določeno naložbo, predvsem na čustveni ravni. Temperament posameznika 

opredeljuje njegovo oceno prevzemanja tveganja (Mehrabian v Grable in Lytton 1999, 174). 

Predvidevamo, da je oseba, ki je pripravljena vložiti privarčevana finančna sredstva v delnice, 

vzajemne sklade, nepremičnine ipd (namesto, da bi izbrala manj tvegane naložbe), 

pripravljena prevzeti več tveganja. 

 

Stopnja izkušenosti in finančnega znanja vlagatelja je stopnja njegove finančne 

izobraženosti (Chen in Volpe 1998) ter stopnja poznavanja in prisotnosti na kapitalskih trgih. 

V najinem diplomskem delu je pojem pogojen predvsem z dolžino varčevanja vlagatelja v 

vzajemnih skladih ter poznavanjem in spremljanjem finančnega trga.  

 

Delež nadpovprečno tveganih skladov se nanaša na sestavo osebnega portfelja 

posameznika. Osebni portfelj je skupek oziroma celotna razporeditev lastnega premoženja 

med različne finančne instrumente. Portfelj pomeni zbirko oziroma kombinacijo dveh ali več 
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investicijskih možnosti (Svilan 1990, 156). Pri portfelju vzajemnih skladov to pomeni dva ali 

več vzajemnih skladov. Osebni portfelj je načeloma sestavljen iz različnega nabora 

vrednostnih papirjev, del sredstev pa je razpršen tudi med druge finančne naložbe, kot so 

bančne vloge, nepremičnine, zlato, zavarovanja ipd.  

 

V svoji raziskavi se bova podrobneje osredotočila izključno na tisti del posameznikovega 

portfelja, ki ga sestavljajo vzajemni skladi. Potemtakem bi lahko odvisno spremenljivko 

»sestava portfelja« definirala kot celotna razporeditev lastnega premoženja med različne 

vzajemne sklade. Vzajemne sklade bova razlikovala glede na splošno klasifikacijo vzajemnih 

skladov - glede na investicijsko politiko sklada oziroma glede na prevladujočo vrsto finančnih 

naložb (glej tabelo 4.2).  

 

7.3 Delovne hipoteze in njihova argumentacija 

 

V nadaljevanju so navedene in argumentirane štiri delovne hipoteze, ki jih bova preverjala v 

empiričnem delu. Hipoteze se nanašajo na eno odvisno spremenljivko, kjer je delež  bolj 

tveganih, delniških skladov razumljen kot delež tistih vzajemnih skladov, ki imajo v svojem 

portfelju večji delež naložb v lastniške vrednostne papirje in so po klasifikaciji Združenja 

družb za upravljanje investicijskih skladov opredeljeni kot visoko tvegani vzajemni skladi.    

 

H1: Ugodnejše kot so finančne razmere posameznika, večji delež njihovega portfelja 

sestavljajo visoko tvegani vzajemni skladi.  

Ljudje, ki imajo ugodnejše finančne razmere, kar pomeni, da imajo višje mesečne prihodke 

kot odhodke, imajo stabilno zaposlitev, imajo oblikovan rezervni sklad itd., si pri oblikovanju 

svojega portfelja vzajemnih skladov lahko privoščijo več tveganja. Raziskave kažejo (Zhong 

in Xiao 1995, Waggle in Englis 2000), da se delež delnic (delniških skladov) v osebnem 

portfelju poveča, ko se poviša njegov osebni dohodek. Torej, ko se poveča raven bogastva 
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posameznika, naraste tudi delež tveganih naložb v njegovem portfelju, kar pa kaže na 

zmanjšanje nenaklonjenosti tveganju. Predvidevava, da imajo vlagatelji, ki imajo višje 

mesečne prihodke, bolj stabilno zaposlitev, manj odvisnih družinskih članov in višjo vsoto že 

privarčevanih sredstev, v svojem osebnem portfelju vzajemnih skladov tudi večji delež 

nadpovprečno tveganih skladov. 

 

H2: Bolj kot je dolgoročna finančna naložba posameznika, večji delež njihovega portfelja 

sestavljajo visoko tvegani vzajemni skladi.  

Kot sva enkrat že omenila, naj bi pri varčevanju veljajo načelo, da daljše kot je obdobje 

varčevanja, več tveganja si lahko vlagatelj privošči. Zhong in Xiao (1995) sta v svoji 

raziskavi dokazala, da je za vlagatelje z daljšim načrtovanim časovnim obdobjem varčevanja 

bolj verjetno, da bodo imeli v svojem portfelju večjo stopnjo delnic, kot tisti, ki varčujejo 

zgolj za nekaj mesecev. Prav tako sta prišla do ugotovitve, da je za posameznika, katerega cilj 

varčevanja je rast, značilen višji delež delnic (Zhong in Xiao 1995, 6). Predpostavljava, da 

bolj kot je dolgoročen cilj vlagatelja, torej daljša kot je predvidena časovna dimenzija 

varčevanja, večji delež tveganih vzajemnih skladov ima posameznik v svojem celotnem 

portfelju vzajemnih skladov. 

 

Ker pa se dandanes pojavlja tudi velik delež špekulantov, se lahko ta delež tveganih naložb 

povečuje nesorazmerno z obdobjem varčevanja (Bogle 1999, 28). Prav tako tudi veliko 

nepoučenih vlagateljev predčasno izplačuje vložena sredstva oziroma si svojega portfelja 

skozi različne življenjske faze ne prilagajajo pravilno.   

 

H3: Ljudje, ki so pripravljeni prevzeti visoko stopnjo tveganja, imajo večji delež portfelja 

sestavljenega iz visoko tveganih vzajemnih skladov.  

Obstaja neko splošno »pravilo«, da ljudje, ki imajo radi tveganje, večji del svojih prihrankov 

naložijo v bolj tvegane naložbe. Na drugi strani pa imamo posameznike, ki niso nagnjeni k 
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tveganju in bodo del svojih prihrankov vložili v tvegane naložbe samo v primeru pričakovane 

nadpovprečne donosnosti.  

 

Kot pa sva enkrat že omenila, vedenjske finance tega ne podpirajo. Obstaja namreč možnost 

denimo črednega nagona, kjer bo določen vlagatelj kljub svoji nenaklonjenosti tveganju, večji 

del sredstev vložil v tvegane vzajemne sklade, saj ga v to vodi prepričanje množice. Prav tako 

ga lahko v nepravilno izbiro vodi nepoznavanje finančnega trga in nezadostnost informacij o 

tveganosti same naložbe. Ne nazadnje naj bi vlagatelj upošteval tudi ročnost svoje naložbe. 

Posameznik, ki je zelo naklonjen tveganju, za dosego kratkoročnega cilja (npr. obdobje 

varčevanja 6 mesecev), naj ne bi uporabljal visoko tveganih naložb, saj bo tako najverjetneje 

prevzel občutno več tveganja glede na kratkoročnost svojega cilja. Prav tako tudi Peress 

(2004, 880) v svoji raziskavi dokazuje, da imajo tveganju nenaklonjeni vlagatelji velikokrat v 

svojem portfelju velik delež tveganih naložb. Vzrok za to pripiše njegovemu bogastvu in 

razpoložljivim informacijam.  

 

Predvidevava, da imajo tisti posamezniki, ki so pripravljeni nadpovprečno tvegati – so bolj 

tolerantni do tveganja, v svojem portfelju vzajemnih skladov večji delež tveganih skladov, kot 

tisti posamezniki, ki so pri svojih naložbah bolj konservativni. Odločitev o tem, kolikšen 

delež denarja bo vlagatelj namenil za naložbo v tvegane vzajemne sklade, je sorazmerna s 

stopnjo prevzemanja tveganja. Torej posameznik, ki ima večji strah pred tveganjem, bo 

pripravljen vložiti v tvegane naložbe manjši delež svojih prihrankov.   

 

H4: Večja kot je stopnja finančnega znanja in stopnja izkušenosti z varčevanjem v 

vrednostnih papirjih, večji delež njihovega portfelja sestavljajo visoko tvegani vzajemni 

skladi.  

Finančno znanje in izkušenost dajeta občutek enakopravnosti. Ljudje navadno ne maramo 

novih, neznanih in nepreizkušenih stvari oziroma situacij. Predvsem, če je pri tem prisotno še 

tveganje, ki nas lahko pripelje do razočaranja. Finančno izobražen in izkušen vlagatelj je 
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boljši vlagatelj, saj prispeva k bolj učinkovitemu in uspešnemu trgu kapitala (Volpe in drugi 

2002, 9). Predvidevava, da imajo ljudje z višjo stopnjo izobrazbe več znanja tudi na področju 

kapitalskih trgov60. Nadalje predvidevava, da imajo ljudje, ki so že dlje časa prisotni na 

kapitalskih trgih in redno spremljajo gospodarske teme, v svojem portfelju skladov tudi večji 

delež delniških skladov kot tisti posamezniki, ki so v vzajemni sklad nedavno šele prvič 

vložili svoja sredstva. Prav tako meniva, da imajo tisti, ki dnevno prebirajo razne finančne 

novice, v svojem portfelju skladov večji delež tveganih naložb.   

 

H5. Mlajši vlagatelji imajo v svojem portfelju skladov večji delež nadpovprečno tveganih 

skladov kot starejši vlagatelji.  

Glede na načelo, da se delež tveganih naložb s starostjo zmanjšuje (Fisher in Statman 1999) in 

da so mlajši vlagatelji pripravljeni prevzemati več tveganja kot starejši (Dahlback 1991; 

Bajtelsmit in Bernasek 1996) domnevava, da imajo mlajši vlagatelji v svojem portfelju 

skladov večji delež nadpovprečno tveganih naložb kot starejši vlagatelji.  

 

H6. Višje izobraženi vlagatelji imajo v svojem portfelju skladov večji delež nadpovprečno 

tveganih skladov kot manj izobraženi vlagatelji.  

Domnevava tudi, da se delež tveganih naložb v portfeljih vlagateljev razlikujejo tudi glede na 

višino izobrazbe vlagatelja. Višje izobraženi vlagatelji so pripravljeni prevzemati višjo 

stopnjo tveganja pri svojih finančnih naložbah (Riley in Chow 1992) in imajo zato v svojem 

portfelju skladov večji delež nadpovprečno tveganih naložb kot nižje izobraženi. 

 

 

 

                                                                 
60 Na tem mestu je treba razlikovati pojma »stopnja izobrazbe« in »stopnja finančnega znanja«. Stopnja 
izobrazbe pomeni zaključeno oziroma pridobljeno stopnjo šolske izobrazbe, stopnja finančnega znanja pa 
pomeni stopnjo izobraženosti na finančnem področju, področju osebnega varčevanja.   
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H7. Moški imajo v svojem portfelju skladov večji delež nadpovprečno tveganih skladov kot 

ženske.  

Prav tako obstaja široko prepričanje, da so ženske tveganju bolj nenaklonjene kot moški 

(Grable in Lytton 1998; Sung in Hanna 1996; Hallahan in drugi 2004; Mittal in Vyas 2009) 

pri oblikovanju finančnih odločitev. Dwyer in drugi (2002) so prišli v raziskavi vlagateljev v 

vzajemne sklade do ugotovitve, da ženske sprejemajo manjšo stopnjo tveganja pri svojih 

finančnih odločitvah kot moški in zato domnevava, da imajo ženske v svojem portfelju 

skladov manjši delež nadpovprečno tveganih naložb kot moški. 

 

8 METODE IN PODATKI 

 

8.1 Zbiranje podatkov in opis vzorca 

 

Podatke sva zbirala s pomočjo lastne  spletne ankete. Anketiranje je potekalo od 3. novembra 

do 15. novembra 2009. Anketni vprašalnik je sestavljen  iz sklopa 27-ih vprašanj. Uvodnemu 

vprašanju sledi krajši sklop demografskih vprašanj, sledijo vprašanja, ki se nanašajo na najine 

štiri neodvisne spremenljivke in eno odvisno spremenljivko ter zaključiva s sklopom vprašanj 

o finančnem profilu vlagatelja.  

 

Anketiranje je potekalo večinoma po spletu, s posredovanjem povezave spletne ankete po 

elektronski pošti prijateljem in znancem.61 Metodologija tako temelji na neverjetnostnem 

vzorčenju, ki mu rečemo »vzorčenje po načelu snežne kepe« (angl. snowball sampling). 

Značilnost te metodologije je, da v startu najdemo nekaj primernih kandidatov (v najinem 

primeru so to posamezniki, ki varčujejo v vzajemnih skladih) in posredujejo povezavo do 

                                                                 
61 V obdobju od 11. 11. 2009 do 15. 11. 2009 je bila objavljena povezava do spletne ankete tudi na treh 
slovenskih finančnih spletnih forumih: www.vzajemci.com, www.skladi.com in www.financna-tocka.si. 

   



80 

 

 

anketnega vprašalnika naprej svojim prijateljem, ki prav tako varčujejo v skladih. S tem se 

število anketirancev oziroma slučajno izbran vzorec povečujeta podobno kot snežna kepa 

(Fricker 2006). V vzorec sva tako zajela čisto naključne enote in gre potemtakem za 

neverjetnostni vzorec, kar  pomeni, da ne morava izračunati intervalov zaupanja in preverjati 

domnev o veljavnosti rezultatov za celotno populacijo posameznikov, ki varčujejo v 

vzajemnih skladih. Kljub temu so se takšni vzorci v praksi večkrat že izkazali kot dovolj 

uspešni, njihova glavna prednost pa je v enostavnosti in prihranku na stroških izvedbe 

raziskave (Kalton in Vehovar, 2001). Omeniva naj še, da sva pred rednim anketiranjem 

izvedla pilotsko raziskavo na naključnem vzorcu 20 posameznikov, s katero sva preverila 

razumljivost celotne ankete in preizkusila določene spremenljivke, kjer sva želela ugotoviti 

predvsem veljavnost in zanesljivost indikatorjev.  

 

Vprašalnik se začne z uvodnim vprašanjem o varčevanju v vzajemnih skladih. Ker je bila 

najina enota raziskovanja posameznik, ki varčuje v vzajemnih skladih (vlagatelj v vzajemne 

sklade), sva možnost reševanja ankete omejila s »filter vprašanjem« (glej sliko 8.1). Z 

anketnim vprašalnikom so tako lahko nadaljevale le tiste osebe, ki imajo trenutno vložena 

sredstva v vsaj enem vzajemnem skladu oziroma tiste osebe, ki so pred nedavnim izplačale 

sredstva iz vzajemnih skladov62.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
62 Predvidevala sva, da je trenutno glede na finančno situacijo gospodarstva veliko posameznikov, ki so nedavno 
izplačali sredstva iz vzajemnih skladov. Meniva, da je takšne posameznike vendarle smiselno vključiti v 
raziskovalni proces, saj jih dejansko lahko prištevamo med vlagatelje v vzajemne sklade.  



81 

 

 

Slika 8.1: Sestava vzorca (N=416) 

 

 

Našo ciljno populacijo sestavljajo posamezniki (fizične osebe), ki varčujejo v vzajemnih 

skladih in so uporabniki interneta. Na anketni vprašalnik je skupaj odgovorilo 416 različnih 

oseb. Od tega 164 oseb še nikoli ni varčevalo v vzajemnih skladih, 80 enot pa sva morala 

izločiti, ker so bili vprašalniki pomanjkljivo izpolnjeni. Končni vzorec tako sestavlja 172 

vlagateljev. Zaradi narave raziskovalnega problema sva preverila tudi delež privarčevanih 

sredstev, ki jih vlagatelji namenijo varčevanju v vzajemnih skladih, torej kolikšen delež 

celotnega portfelja vlagatelja sestavlja portfelj vzajemnih skladov. Nadalje naju je zanimalo 

še, koliko različnih vzajemnih skladov sestavlja posameznikov celotni portfelj vzajemnih 

skladov.  

 

Pri obeh vprašanjih sva pustila odprt odgovor. Zaradi lažje predstavitve rezultatov sva 

številski spremenljivki rekodirala v šest razredov (glej sliko 8.2 in sliko 8.3). V povprečju 

imajo vlagatelji v najinem vzorcu 49 % vseh privarčevanih sredstev vloženih v vzajemne 

sklade. Ta sredstva imajo v povprečju razpršena med 4 različne vzajemne sklade. Največ 

vlagateljev (27 %) nameni varčevanju v vzajemnih skladih od 20 % do 30 % od vseh 

privarčevanih sredstev in največ jih ima premoženje razpršeno med 4 ali 5 vzajemnih skladov 

(33 %).  
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Slika 8.2: Delež prihrankov, namenjenih varčevanju v vzajemnih skladih   

 

 

Slika 8.3: Število različnih vzajemnih skladov v osebnem portfelju  

 

 

Statman (1987) meni, da je za doseganje zadostne diverzifikacije portfelja potrebna razpršitev 

premoženja med vsaj 30 različnih delnic. Vzajemni skladi vsa zbrana sredstva naložijo v 

razpršen portfelj vrednostnih papirjev, s čimer je zagotovljena visoka diverzifikacija 

premoženja (Saraoglu in Lam Detzler 2002, 60) in posledično zmanjšano tveganje naložbe. 

O’Neal (1997) je v svoji raziskavi ugotovil, da je potrebno za zadostno razpršitev portfelja 
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sredstva naložiti v 5 različnih vzajemnih skladov. Glede na njegove ugotovitve bi lahko rekla, 

da ima najin vzorec vlagateljev zadovoljivo razpršenost portfelja vzajemnih skladov. 

 

8.2 Metode za analizo 

 

Najina analiza je v grobem sestavljena iz treh delov. Prvi del predstavlja analiza profila 

vlagateljev, v drugem delu sva raziskovala odvisnost med spremenljivkami s pomočjo 

regresijske analize, zadnji del analize pa temelji na hierarhični razvrstitvi v skupine, kjer sva 

raziskala vpliv in odvisnost tistih spremenljivk, ki jih zaradi njihovega nivoja merjenja nisva 

mogla vključiti v regresijo. 

 

Pri analizi profila vlagatelja, ki temelji na vprašalniku »Profil vlagatelja« (glej prilogo B), sva 

izhajala iz ocenjevanja posameznega finančnega profila in razvrstitvi vlagatelja v eno izmed 

treh ključnih skupin. Glede na rezultate odgovorov (glej prilogo C), vlagatelja ocenimo kot 

konservativnega, zmernega ali agresivnega vlagatelja63. Na podlagi odgovorov in omenjenega 

točkovanja lahko za posameznega vlagatelja tudi določimo, ali je zanj primeren manj tvegan, 

srednje tvegan ali zelo tvegan sklad oziroma portfelj skladov. Več o tej razvrstitvi sva pisala 

že v tretjem podpoglavju petega poglavja.  

 

Za analizo rezultatov sva uporabila statistični program SPSS 13.0. Uvodoma sva za osnovne 

statistike in porazdelitve indikatorjev uporabila različne opisne statistike kot so frekvenčne 

porazdelitve in kontingenčne tabele. V drugem delu analize sva za preverjanje vsebinske 

veljavnosti sestavljenih spremenljivk uporabila faktorsko analizo z metodo glavnih osi. 

                                                                 
63 Vprašalnik »Finančni profil vlagatelja« je sestavljen iz osmih vprašanj. Vsa vprašanja sva točkovala (glej 
prilogo 3) po principu od 1 do 4 oziroma kolikor je odgovorov. Vse točke sva nato seštela. Če je posameznik 
zbral manj kot 16 točk, sva ga uvrstila med konservativnega vlagatelja, če je zbral med 16 in 24 točk sva ga 
uvrstila med zmernega vlagatelja in če je zbral 25 ali več točk, sva ga uvrstila med agresivnega vlagatelja. Tudi 
Bodie in drugi (2005, 170-171) prikazujejo podoben način točkovanja, kjer pa so bili v njihovem vprašalniku pri 
posameznem vprašanju možni le trije odgovori. 
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Zanesljivost merskih instrumentov sva preverila s Cronbachovim alfa koeficientom64. 

Povezanost izvedenih spremenljivk, torej ali povezava med določenimi spremenljivkami 

sploh obstaja, kolikšna je jakost te povezave in seveda njena smer, pa sva ocenila s 

Pearsonovim koeficientom korelacije. Veljavnost postavljenih hipotez sva nadalje preverila s 

standardiziranim regresijskim koeficientom. Preverila sva tudi ustreznost (prileganje modela 

podatkom) regresijskega modela kot celote.  

 

Ostale postavljene hipoteze in povezanost spremenljivk, ki so relevantne za najino analizo in 

so nominalnega ali ordinalnega tipa spremenljivke (posledično jih nisva mogla vključiti v 

regresijski model), sva preverila s hierarhičnim razvrščanjem v skupine z Wardovo metodo.  

 

Vse ključne rezultate, ki so se izkazali kot pomembni pri analizi, sva vseskozi kontrolirala 

skozi tri demografske spremenljivke, ki imajo po mnenju številnih strokovnjakov pomemben 

vpliv na varčevalne navade in investicijske odločitve posameznikov. Številni avtorji (Sung in 

Hanna 1996; Grable in Lytton 1998; Dwyer in drugi 2002; Hallahan in drugi 2004) menijo, da 

so ženske pri oblikovanju finančnih odločitev tveganju bolj nenaklonjene kot moški. Prav 

tako obstaja prepričanje, da so starejši vlagatelji pripravljeni prevzemati manj tveganja kot 

mlajši (Grable in Lytton 1999; Schooley in Worden 1999). Kot tretjo spremenljivko pa bova 

izpostavila izobrazbo. Chen in Volpe (1998) menita, da je manjša finančna pismenost ljudi 

predvsem posledica premajhnega pomena finančne izobrazbe v učnem načrtu šolskega 

sistema. Pomemben vpliv na finančno pismenost in odločanje o investiciji ima lahko 

potemtakem višina izobrazbe (Volpe in drugi 2002; Bodie in Crane 1997) ali celo študijska 

usmeritev (Volpe in drugi 1996).   

 

 

 
                                                                 
64 Cronbachov alfa (α) je koeficient zanesljivosti za sestavljene spremenljivke, ki predpostavlja, da neko 
določeno spremenljivko merimo z več enakovrednimi spremenljivkami (indikatorji), iz katerih tvorimo 
sestavljeno spremenljivko. S tem koeficientom ocenjujemo zanesljivost takšnih sestavljenih spremenljivk 
(Ferligoj in drugi 1995, 154). 



85 

 

 

9 MERJENE SPREMENLJIVKE 

 

V tem poglavju pojasnjujeva, na kakšen način sva oblikovala merske modele za merjenje 

teoretskih spremenljivk, ki nastopajo v modelih. Prikazala bova tudi postopke, s katerimi sva 

iz indikatorjev dobila osnovne statistike in porazdelitve dobljenih spremenljivk. 

 

a) Profil vlagatelja 

V programu SPSS sva naredila iz osmih različnih indikatorjev eno novo spremenljivko »profil 

vlagatelja« (glej tabelo 9.1). Predhodno sva morala vrednosti indikatorja Q21, Q26 in Q27 

rekodirati. S pomočjo točkovnika (glej prilogo C) sva vrednosti posameznega indikatorja 

seštela.  

 

Tabela 9.1: Sestava spremenljivke »profil vlagatelja« 

172 1,00 6,00 4,919 1,420

172 1,00 6,00 3,262 1,674

172 1,00 6,00 3,012 1,672

172 1,00 5,00 3,343 1,157

172 1,00 6,00 3,779 1,618

172 1,00 4,00 2,326 ,725

172 1,00 6,00 3,686 2,070

172 1,00 4,00 2,936 ,810

Q6) Zastavljeni finančni cilj želim doseči:

Q21b) Zamislite si, da želite doseči varčevalni cilj -
nakup stanovanja v petih letih. Za katero izmed naložb
bi se najverjetneje odločili?

Q22) Katero znižanje vrednosti naložbe je v obdobju
varčevanja za vas še sprejemljivo?

Q23) Kdaj bi zaradi negativnih donosov najverjetneje
unovčili naložbo pred potekom načrtovanega obdobja
varčevanja?

Q24) Kateri donos bi vas zadovoljil?

Q25) Kakšne so vaše izkušnje z varčevanjem v
vrednostnih papirjih?

Q26b) Kje imate trenutno v večini naložena sredstva?

Q27a) S tržnim, valutnim, obrestnim, likvidnostnim
tveganjem in drugimi tveganji v zvezi z naložbo v
vzajemne sklade sem:

N Minimum Maksimum Povprečje
Standardni

odklon

 
 
 

Postopek finančnega načrtovanja se običajno začne z izpolnitvijo vprašalnika »Profil 

vlagatelja«, ki služi za ocenitev odnosa do tveganja, investicijskega horizonta, naložbenih 

izkušenj in želenih rezultatov (donosnosti) vlagatelja (glej tabelo 9.1). Na podlagi teh 

podatkov finančni svetovalec priporoča določeno naložbeno strategijo ter predlaga izbor 



86 

 

 

specifičnih vzajemnih skladov (ali kombinacijo med različne naložbene možnosti). Težava 

takšnega pristopa je, da finančni svetovalci pogosto nosijo previsoko odgovornost. 

Dokazovanje optimalne naložbene strategije s pomočjo takšnega vprašalnika je lahko na eni 

strani precej težavno in na drugi strani subjektivno (Saraoglu in Lam Detzler 2002, 61). 

 

b) Finančne razmere posameznika 

Pri oblikovanju merskega instrumenta sva izhajala iz definicije pojma finančnih razmer 

posameznika in sestavila šest indikatorjev, ki merijo stopnjo ugodnosti, primernosti za 

varčevanje. Pri teh indikatorjih gre pravzaprav za osebno stališče oziroma mnenje 

posameznika o svojem finančnem stanju. Izpostavila sva predvsem stabilnost zaposlitve in s 

tem povezano kontinuiteto finančnih sredstev. Dobro je, da ima posameznik oblikovan tudi 

poseben rezervni sklad, ki mu omogoča črpanje sredstev v nepredvidljivih situacijah. 

Zmožnost varčevanja nam pove, koliko redni dohodki posameznika zadoščajo za pokrivanje 

nujnih življenjskih izdatkov (skupaj z odplačili morebitnih najetih posojil). To bi lahko 

poimenovali tudi kot zmožnost pokrivanja nujnih izdatkov. Višina dohodka pomeni višino 

finančnih sredstev, ki jih ima posameznik na voljo (na bančnem računu) in predstavlja drugo 

pomembnejšo dimenzijo neodvisne spremenljivke. Navadno se višina dohodka meri na 

mesečni ravni, kamor prištevamo mesečno plačo, štipendijo, pokojnino, ipd. Na drugi strani 

pa imamo višino odhodkov, ki predstavljajo naše celotne mesečne stroške – izdatke (hrana, 

obleke, stroški za stanovanje, ipd). Naslednja dimenzija spremenljivke, ki lahko pomembno 

vpliva na posameznikovo trenutno finančno stanje, je višina že ustvarjenega premoženja. 

Predvidevava, da ima višina premoženja pomembno težo pri odločanju posameznika glede 

naložbe in pomeni ugodnejše finančne razmere za posameznika. In ne nazadnje meniva, da 

lahko na finančne razmere posameznika vplivajo tudi odvisni družinski člani. 

 

Anketirancem sva podala 6 izjav (glej tabelo 9.2) in jih prosila, naj jih na večstopenjski 

lestvici ovrednotijo glede na njegovo trenutno finančno stanje. S pomočjo koeficientov 

korelacije sva najprej preverila povezanost med indikatorji in smiselnost uporabe faktorske 

analize (predhodno sva morala vrednosti indikatorjev Q8b in Q8e rekodirati). Iz velikosti 
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koeficientov korelacije sva ugotovila, da obstaja srednje močna povezanost med rednimi 

finančnimi prihodki in stabilnostjo zaposlitve. Prav tako pa obstaja srednje močna povezanost 

tudi med indikatorjem, ki meri zmožnost mesečnega varčevanja ter dvema indikatorjema, ki 

opredeljujeta rezervni finančni sklad. Pri indikatorju finančne varnosti upokojitve pa sva 

lahko razbrala le šibke povezave z nekaterimi indikatorji in sva ga zato posledično tudi 

izločila iz nadaljnje analize.  

 

Tabela 9.2: Koeficienti korelacije indikatorjev spremenljivke »finančne razmere« 

1,000 ,513 ,297 -,067 ,170 -,032

,513 1,000 ,140 ,131 ,183 ,019

,297 ,140 1,000 ,280 ,500 ,463

-,067 ,131 ,280 1,000 ,310 ,255

,170 ,183 ,500 ,310 1,000 ,537

-,032 ,019 ,463 ,255 ,537 1,000

Q8a) Imam redne finančne prihodke

Q8b_r) Moja trenutna zaposlitev je precej
nestabilna

Q8c) Moji mesečni finančni prihodki so večji
kot mesečni odhodki, kar mi omogoča
privarčevati vsaj 10% ali več od celotnega
prihodka

Q8d) Najverjetneje bom imel finančno varno
upokojitev

Q8e_r) Zelo težko bi prenesel nepričakovan
finančni odtegljaj (npr. za popravilo
avtomobila) v višini 1.000 EUR.

Q8f) Imam dovolj privarčevanih sredstev, da
bi v primeru izgube mesečnega prihodka
lahko vzdrževal enak trenutni življenski slog
še vsaj 3 do 6 mesecev.

Korelacija
Q8a Q8b_r Q8c Q8d Q8e_r Q8f

 
 
 

Analiza povezanosti med spremenljivkami kaže na smiselnost uporabe faktorske analize. 

Spremenljivke so do neke mere povezane med seboj in torej omogočajo združevanje v 

homogene skupine spremenljivk, ki tvorijo glavne faktorje. Z izbranimi indikatorji (glej 

tabelo 9.3) sva naredila faktorsko analizo z metodo glavnih osi (angl. Principal Axis 

Factoring). 
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Tabela 9.3: Faktorska analiza indikatorjev spremenljivke »finančne razmere« 

-,025 ,929

,030 ,544

,621 ,173

,725 ,071

,784 -,182

Q8a) Imam redne finančne prihodke

Q8b_r) Moja trenutna zaposlitev je precej nestabilna

Q8c) Moji mesečni finančni prihodki so večji kot mesečni odhodki, kar
mi omogoča privarčevati vsaj 10% ali več od celotnega prihodka

Q8e_r) Zelo težko bi prenesel nepričakovan finančni odtegljaj (npr. za
popravilo avtomobila) v višini 1.000 EUR.

Q8f) Imam dovolj privarčevanih sredstev, da bi v primeru izgube
mesečnega prihodka lahko vzdrževal enak trenutni življenski slog še
vsaj 3 do 6 mesecev.

1 2

Faktor

 
 

S faktorsko analizo sva dobila dva faktorja, ki pojasnjujeta nekaj več kot 55 % variance (glej 

prilogo E, tabelo 13.6).  V nadaljevanju sva vrednosti izbranih indikatorjev med seboj seštela 

in naredila dve novi spremenljivki; finančne razmere in stabilnost zaposlitve, ki ju bova 

vključila v regresijski model. Pri obeh je največja vrednost indikatorja 5, najmanjša pa 1, pri 

čemer večja vrednost pomeni ugodnejše finančne razmere oziroma stabilnejšo zaposlitev. 

 

Mera zanesljivosti indikatorjev Cronbachov α za spremenljivko stabilnost zaposlitve je 0,643 

in za spremenljivko finančne razmere 0,747 (glej prilogo E, tabelo 13.7), kar pomeni, da se na 

izbrane indikatorje obeh sestavljenih spremenljivk lahko zanesemo65. 

 

Večstopenjski lestvici sledijo še tri vprašanja (indikatorji), ki prav tako določajo razsežnost 

spremenljivke finančne razmere vlagatelja. Tukaj pa so zajeti neto dohodek, že ustvarjeni 

finančni prihodki ter število odvisnih družinskih članov, ki lahko prav tako pomembno 

vplivajo na zmožnost posameznika za varčevanje.  

 

Spearmanov koeficient korelacije rangov znaša 0,521 (glej tabelo 9.4) kar pomeni, da sta 

indikatorja statistično značilno povezana. Vlagatelji, ki imajo višji mesečni dohodek, imajo 

tudi višji delež privarčevanih sredstev. 
                                                                 
65 Za Cronbachov alfa velja, da je zanesljivost dobra, če je α ≥ 0,80, zmerna, če je 0,60 ≤ α ≤ 0,80 in da je 
zanesljivost slaba, če je α ≤ 0,60 (Ferligoj in drugi 1995: 159). 
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Tabela 9.4: Spearmanov koeficient korelacije rangov indikatorja »mesečni prihodek« in 

»višina prihranka« 

 

1,000 ,521**

. ,000

172 172

,521** 1,000

,000 .

172 172

Korelacijski koeficient

Sig. (dvostranski test)

N

Korelacijski koeficient

Sig. (dvostranski test)

N

Q9) višina mesečnega
dohodka

Q10) višina prihrankov

Koeficient korelacije
rangov (Spearman)

Q9) višina
mesečnega

dohodka
Q10) višina
prihrankov

stopnja značilnosti 0.01.**. 
 

 

Indikator »finančna odgovornost« (Q11) sva rekodirala v nov indikator »odvisni družinski 

člani«. Tukaj gre pravzaprav za indikator, kjer vrednost indikatorja pada s številom odvisnih 

članov. Več kot ima posameznik odvisnih članov oziroma članov družine, ki so finančno 

odvisni od njegovega prihodka, manj ugodne so njegove finančne razmere za varčevanje. 

Potemtakem ima najvišjo vrednost posameznik, ki je odvisen samo zase, in najnižjo vrednost 

posameznik, ki je poleg sebe finančno odgovoren še za (vsaj) enega odraslega in (vsaj) enega 

otroka. 

 

Nadalje sva nov indikator rekodirala v dihotomno spremenljivko (glej tabelo 9.5). 

Posameznike, ki so sami odvisni od nekoga drugega, sva izločila, saj meniva, da je za 

razumevanje finančne odgovornosti vlagatelja najbolj smiselno ločiti samo dva razreda. V 

prvi razred sva uvrstila vlagatelje, ki so finančno odgovorni samo zase, v drugi razred pa 

posameznike, ki morajo finančno skrbeti še za nekoga drugega. Domnevava, da je finančna 

zmogljivost varčevanja vlagateljev v drugem razredu manjša.  
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Tabela 9.5: Dihotomna spremenljivka »finančna odgovornost« 

80 46,512 52,632

72 41,860 47,368

152 88,372 100,000

20 11,628

172 100,000

a) finančno odgovoren
samo zase

b) finančno odgovoren
še za nekoga drugega

Skupaj

Manjkajoče vrednosti

Skupaj

Frekvenca Delež (%)
Veljaven
delež (%)

 
 
 

c) Ročnost finančnega cilja 

Ročnost finančnega cilja razumemo kot predvideno stopnjo trajanja celotne naložbe. 

Določena finančna naložba se navadno časovno konča takrat, ko je dosežen predhodno 

zastavljeni cilj. Med indikatorji spremenljivke »ročnost finančnega cilja« je mogoče zaznati le 

šibke povezave (glej tabelo 9.6). 

 

Tabela 9.6: Koeficienti korelacije indikatorjev spremenljivke »ročnost finančnega cilja« 

1,000 -,127 ,342 ,242

-,127 1,000 -,131 ,008

,342 -,131 1,000 ,315

,242 ,008 ,315 1,000

Q7a) Varčevanje v vzajemnih skladih mi
predstavlja dolgoročno finančno naložbo

Q7b_r) ohranjanje_stabilnosti

Q7c) Dolžina varčevanja, v katerem želim
doseči svoj finančni cilj, mi določa,
kolikšen del sredstev bom plemenitil v
tveganih vzajemnih skladih

Q7d) Imam jasno postavljen-e cilj-e, ki
je/so izraženi v številkah in času.

Korelacija
Q7a Q7b_r Q7c Q7d

 
 
 

Sledi faktorska analiza z metodo glavnih osi. Prvo dimenzijo druge neodvisne spremenljivke 

»ročnost finančnega cilja« sestavljajo trije indikatorji (glej tabelo 9.7), katerih vrednosti sva 

med seboj seštela in naredila novo spremenljivko; ročnost naložbe. Največja vrednost 

spremenljivke je 5, najmanjša pa 1, pri čemer večja vrednost pomeni dojemanje naložbe kot 

dolgoročne naložbe, pogojene s finančnim ciljem. To spremenljivko sva vključila tudi v 

regresijski model. 
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Tabela 9.7: Faktorska analiza indikatorjev spremenljivke »ročnost finančnega cilja« 

,458 -,187

-,018 ,396

,588 -,159

,590 ,184

Q7a) Varčevanje v vzajemnih skladih
mi predstavlja dolgoročno finančno
naložbo

Q7b_r) ohranjanje_stabilnosti

Q7c) Dolžina varčevanja, v katerem
želim doseči svoj finančni cilj, mi
določa, kolikšen del sredstev bom
plemenitil v tveganih vzajemnih skladih

Q7d) Imam jasno postavljen-e cilj-e, ki
je/so izraženi v številkah in času.

1 2

Faktor

 
 
 

Indikator ohranjanje stabilnosti sva izločila iz nadaljnje analize, saj je faktorska analiza 

pokazala, da ne meri iste dimenzije kot preostali trije indikatorji. Mera zanesljivosti 

indikatorjev Cronbachov α je 0,560 (glej prilogo E, tabelo 13.8), kar pomeni, da se na izbrane 

indikatorje še lahko delno zanesemo. 

 

Drugo dimenzijo spremenljivke ročnost finančnega cilja pa sva poimenovala ročnost 

varčevanja (Q6) in meri dolžino varčevanja v letih (glej sliko 9.1). Ker gre tukaj za ordinalno 

spremenljivko, le-te nisva mogla vključiti v regresijski model, ampak sva jo vključila v 

razvrščanje v skupine. 

 

Slika 9.1: Porazdelitev spremenljivke »ročnost varčevanja«  
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d) Stopnja prevzetega tveganja 

Pripravljenost prevzemanja tveganja razumemo kot stopnjo, do katere je posameznik 

pripravljen vložiti svoja privarčevana sredstva v bolj tvegane (nadpovprečno tvegane) oblike 

finančnih naložb. Sam pojem tveganja oziroma odnos posameznika do tveganja je izredno 

širok. Ljudje se v svojem vsakodnevnem delovanju znajdejo v različnih situacijah, kjer je 

prisotno tveganje. Denimo, kako se posameznik sooča s pomembnejšimi vprašanji na 

delovnem mestu, kako se obnaša pri igranju na srečo, za kakšno obliko varčevanja se odloči 

ipd. V diplomskem delu sva se osredotočila na finančno tveganje oziroma na tveganje, ki je 

prisotno ob različnih finančnih vprašanjih.  

 

Pri merjenju stopnje prevzemanja tveganja pri finančni naložbi sva uporabila več različnih 

indikatorjev, ki merijo eno razsežnost tveganja – investicijsko tveganje66. Vsa vprašanja so, 

kot priporočajo številni raziskovalci (MacCrimmon in Wehrung v Grable in Lytton 1999, 

166) postavljena v situacijo, kjer vlagatelja sprašujemo o finančni odločitvi, ki se nanaša na 

določeno naložbo. Anketirancem sva podala 4 situacije in jih prosila, naj izberejo tisto, ki je 

trenutno (na dan anketiranja) najbolj značilna zanj. Frekvenčne porazdelitve sva tudi grafično 

predstavila (glej sliko 9.2). Prav tako sva preverila še povezanost indikatorjev med seboj, kjer 

je Spearmanov koeficient korelacije rangov pokazal statistično značilno povezanost zadnjega 

indikatorja z vsemi ostalimi indikatorji (glej prilogo D, tabelo 13.4). To razumeva kot 

pomembno iztočnico, saj je značilno, da je vlagatelj, ki je pri tem zadnjem podvprašanju o 

investicijskem tveganju pokazal (izbral) nizko stopnjo prevzemanja tveganja, tako naredil tudi 

pri ostalih treh podvprašanjih. 

 

Vlagatelj, ki mu je najbolj privlačna nizko tvegana investicijska izbira, kjer bi 60 % zneska 

(od 20.000 €) naložil v manj tvegane naložbe in le 10 % v visoko tvegane naložbe, bi 

najverjetneje v primeru nepričakovanih sredstev le-te naložil na bančni račun, bančno vezavo 
                                                                 
66 Grable in Lytton sta v svoji raziskavi preverjala več kot 100 različnih vprašanj - indikatorjev, ki naj bi merila 
različne razsežnosti stopnje prevzemanja tveganja. Skozi raziskavo sta prišla do 13 ključnih indikatorjev, ki naj 
bi merila tri razsežnosti stopnje prevzemanja tveganja (Grable in Lytton 1999). Ena izmed teh treh dimenzij je 
tudi investicijsko tveganje (angl. investment risk), ki jo sestavlja pet indikatorjev, ki jih bova tudi midva 
uporabila pri merjenju prevzemanja tveganja posameznika pri svoji naložbi. 
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oziroma v sklade denarnega trga. Prav tako bi bil ta vlagatelj pri izbiranju možnosti med 

dobitkom in izgubo izredno previden in bi izbral najnižji, vendar zagotovljen dobitek. V 

primeru dediščine, kjer bi bile njegove investicijske možnosti omejene na zgolj štiri finančne 

naložbe, bi takšen vlagatelj izbral najmanj tvegano možnost, v našem primeru naložbo v sklad 

denarnega trga oziroma bančni varčevalni račun. 

 

Slika 9.2: Frekvenčne porazdelitve indikatorjev spremenljivke »stopnja prevzetega tveganja« 

 

 

e) Stopnja izkušenosti in finančnega znanja 

"Stopnjo izkušenosti in finančnega znanja" opredeliva kot stopnjo izkušenosti z varčevanjem 

v vzajemnih skladih in stopnjo poznavanja dogajanja na kapitalskih trgih. Stopnjo izkušenosti 

bova ocenila na podlagi predhodnih investicij vlagatelja, stopnjo poznavanja dogajanja na 

kapitalskih trgih pa bova preverjala s posameznikovo prisotnostjo na kapitalskih trgih in z 
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njegovim spremljanjem finančnih vsebin. Meniva, da se stopnja finančnega znanja kaže 

predvsem pri njegovem finančnem planiranju, torej ali uporablja predhodne finančne analize 

in posvetovanja s finančnimi strokovnjaki. 

 

Pri merjenju stopnje izkušenosti in finančnega znanja sva uporabila več različnih indikatorjev. 

Anketirancem sva podala 8 izjav in jih prosila, da jih ocenijo na večstopenjski lestvici. Za 

začetek sva zopet preverila povezanost med indikatorji (glej tabelo 9.8) in smiselnost uporabe 

faktorske analize (indikator Q16c sva predhodno rekodirala). Iz velikosti koeficientov 

korelacije sva ugotovila, da obstaja srednje močna povezanost med vsemi indikatorji, edino 

indikatorja sredstva v Balkanu in pomoč finančnega svetovalca ne kažeta večje oziroma 

nobene povezanosti s katerim drugim indikatorjem.  

 

Tabela 9.8: Koeficienti korelacije indikatorjev spremenljivke »stopnja izkušenosti in 

finančnega znanja«  

1,000 ,512 -,018 -,164 ,716 ,580 ,571 ,590

,512 1,000 ,086 -,038 ,578 ,363 ,412 ,502

-,018 ,086 1,000 -,019 ,026 -,031 ,062 ,044

-,164 -,038 -,019 1,000 -,040 -,135 -,001 -,125

,716 ,578 ,026 -,040 1,000 ,532 ,633 ,674

,580 ,363 -,031 -,135 ,532 1,000 ,315 ,434

,571 ,412 ,062 -,001 ,633 ,315 1,000 ,514

,590 ,502 ,044 -,125 ,674 ,434 ,514 1,000

Q16a) Imam večletne izkušnje z
varčevanjem v delnicah in obveznicah.

Q16b) Pred naložbo poiščem vse možne
informacije o tej naložbi in jo primerjam z
drugimi razpoložljivimi metodami.

Q16c_r) Sredstva_Balkan

Q16d) Pred naložbo grem na
posvetovanje k finančnemu svetovalcu.

Q16e) Imam kar precejšnje znanje o
vzajemnih skladih in o tovrstni finančni
naložbi.

Q16f) V vzajemnih skladih varčujem že
dlje časa.

Q16g) Brez problemov bi prijatelju
pojasnil pojme kot so standardni odklon,
beta in druge mere tveganja.

Q16h) Dnevno posvetim vsaj 30 min
svojega časa prebiranju finančnih

Korelacija
Q16a Q16b Q16c_r Q16d Q16e Q16f Q16g Q16h

 
 
 

Prav tako je tudi faktorska analiza pokazala tri faktorje (glej prilogo E, tabelo 13.10), kjer 

zgoraj omenjena indikatorja tvorita vsak svoj faktor. Zaradi njune nizke uteži je bilo smiselno 

ta dva indikatorja izločiti in sva tako obdržala le en faktor. Mera zanesljivosti šestih izbranih 
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indikatorjev Cronbachov α je 0,867 (glej prilogo E, tabelo 13.11), kar pomeni, da se na 

izbrane indikatorje sestavljene spremenljivke lahko zanesemo. 

 

S faktorsko analizo izbranih indikatorjev sva dobila en faktor (glej tabelo 9.9), ki pojasnjuje 

54 % variance (glej prilogo E, tabela 13.9). Vrednosti izbranih indikatorjev sva nato med 

seboj seštela in naredila novo spremenljivko; znanje in izkušnje, ki sva jo vključila v 

regresijski model. Največja vrednost spremenljivke je 5, najmanjša pa 1, pri čemer večja 

vrednost pomeni večje znanje in izkušenost vlagatelja z vzajemnimi skladi. 

 

Tabela 9.9: Faktorska analiza izbranih indikatorjev spremenljivke »stopnja izkušenosti in 

finančnega znanja« 

,832

,634

,900

,594

,667

,746

Q16a) Imam večletne
izkušnje z varčevanjem v
delnicah in obveznicah.

Q16b) Pred naložbo
poiščem vse možne
informacije o tej naložbi in
jo primerjam z drugimi
razpoložljivimi metodami.

Q16e) Imam kar
precejšnje znanje o
vzajemnih skladih in o
tovrstni finančni naložbi.

Q16f) V vzajemnih skladih
varčujem že dlje časa.

Q16g) Brez problemov bi
prijatelju pojasnil pojme
kot so standardni odklon,
beta in druge mere
tveganja.

Q16h) Dnevno posvetim
vsaj 30 min svojega časa
prebiranju finančnih

1

Faktor

 
 

 

Meniva, da je stopnja izobrazbe lahko ključni dejavnik pri merjenju stopnje finančnega 

znanja. V ta namen sva predhodno preverila povezanost med spremenljivko »stopnja 

izkušenosti in finančnega znanja« ter »izobrazbo« vlagatelja (glej prilogo E, tabela 13.12). 

Spearmanov koeficient korelacije rangov je pokazal, da spremenljivki nista statistično 
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značilno povezani, kar pomeni, da vlagatelji z višjo izobrazbo niso nujno tudi bolj finančno 

izobraženi oziroma nimajo tudi višje stopnje finančnega znanja in izkušenosti.      

 

f) Delež nadpovprečno tveganih vzajemnih skladov 

Delež nadpovprečno tveganih vzajemnih skladov je delež tistih finančnih sredstev, ki so 

namenjena varčevanju v bolj tveganih vzajemnih skladih (v delniških in indeksnih vzajemnih 

skladih), torej skladih, ki imajo ocenjeno stopnjo tveganosti med 7 in 10, glede na celotna 

vložena sredstva vlagatelja v vzajemnih skladih. Ta spremenljivka je najina odvisna 

spremenljivka v regresijskem modelu. Iz tabele 9.10 lahko razberemo osnovne opisne 

statistike spremenljivke.   

 

Tabela 9.10: Osnovne statistike neodvisne spremenljivke »delež nadpovprečno tveganih 

naložb« 

172 2,00 100,00 63,616 30,504
Q18) Delež nadpovprečno
tveganih naložb

N Minimum Maksimum Povprečje
Standardni

odklon
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10 REZULTATI ANALIZE 

 

10.1 Profil vlagatelja in sestava portfelja 

 

V prvem delu raziskave sva želela preveriti, ali se ujema povprečni delež tveganih naložb s 

finančnim profilom vlagateljev v vzorcu. Bolj natančno, zanimalo naju je ali si posamezniki 

sestavijo portfelj vzajemnih skladov skladno z njihovim finančnim profilom. Predvidevava, 

da ima konservativen vlagatelj v svojem portfelju majhen delež tveganih skladov. Zmerni 

vlagatelj, ki si želi nekoliko večje dobičke in je pripravljen tudi več tvegati, ima v svojem 

portfelju posledično tudi večji delež tveganih skladov. Bolj drznim oziroma dinamičnim 

vlagateljem pa bi lahko pripisali tudi več kot 75 % delež tveganih skladov.   

 

V najinem vzorcu močno prevladujejo zmerni vlagatelji (glej sliko 10.1). Za skupino 

konservativnih vlagateljev je značilen večji delež žensk, medtem ko v skupini zmernih in 

dinamičnih vlagateljev močno prevladujejo moški (glej prilogo D, tabela 13.1).  

 

Slika 10.1: Delež vlagateljev glede na finančni profil 
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V skupini konservativnih vlagateljev ni nobenega starejšega vlagatelja, ampak so vsi stari do 

35 let (glej sliko 10.2). V skupini zmernih vlagateljev prav tako prevladujejo mlajši vlagatelji, 

medtem ko je večji delež starejših vlagateljev v skupini dinamičnih vlagateljev. Veljalo naj bi 

načelo (Fisher in Statman 1999), da se delež tveganih naložb s starostjo zmanjšuje, torej da so 

starejši vlagatelji bolj konservativni – bližje kot je njihova upokojitev, večji delež naložb naj 

tvorijo bolj umirjene konservativne naložbe. Značilnosti tega načela v najinem vzorcu niso 

prisotne (glej sliko 10.2), saj je bilo na podlagi finančnega profila vlagateljev največji delež 

»starejših« uvrščenih v razred dinamičnih vlagateljev in prav tako ima največji delež 

»starejših« v svojem portfelju skladov od 65 % do 80 % sredstev vloženih v nadpovprečno 

tvegane sklade (glej sliko 10.8). Za skupino konservativnih vlagateljev je prav tako značilno, 

da prevladujejo manj izobraženi vlagatelji (glej prilogo D, tabela 13.2), medtem ko je v 

skupini zmernih in dinamičnih vlagateljev večji delež visoko izobraženih. 

 

Slika 10.2: Starostna struktura glede na finančni profil vlagateljev 
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vlagatelj
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vlagatelj
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Sedaj pa bova preverila, ali je tudi delež tveganih skladov v sorazmerju s prikazanim stanjem 

finančnega profila vlagateljev. Na podlagi zgornje slike 10.1, bi lahko predvidevali, da imajo 

vlagatelji v svojem portfelju skladov največji delež srednje tveganih, obvezniških in mešanih 

skladov oziroma, da se delež nadpovprečno tveganih skladov giblje nekje med 40 % in 50 %. 
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Za potrebe tega odgovora sva morala najprej rekodirati številsko spremenljivko »Delež 

sredstev, namenjenih varčevanju v nadpovprečno tveganih skladih« v tri razrede. Rezultati so 

pokazali, da ima nekaj manj kot 60 % vlagateljev v svojem portfelju skladov kar 60 % ali več 

sredstev vloženih v nadpovprečno tvegane vzajemne sklade (glej prilogo D, tabela 13.3). Na 

spodnji sliki (glej sliko 10.3) je grafično prikazana razporeditev deleža nadpovprečno 

tveganih skladov glede na finančni profil vlagateljev. Največji delež konservativnih 

vlagateljev ima v svojem portfelju skladov do 30 % nadpovprečno tveganih skladov. Največji 

delež zmernih in dinamičnih vlagateljev pa ima več kot 60 % sredstev (v celotnem portfelju 

skladov) vloženih v nadpovprečno tvegane  sklade.  

 

Slika 10.3: Primerjava deleža vlagateljev glede na delež nadpovprečno tveganih skladov v 

portfelju in profil vlagatelja 
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Če bi torej primerjala samo delež nadpovprečno tveganih skladov (glej prilogo D, tabelo 13.3) 

z deležem dinamičnih vlagateljev (glej sliko 10.1), bi lahko na splošno predpostavila, da ima 

ta vzorec vlagateljev nesorazmerno razpršena sredstva glede na finančni profil. Če namreč 

predpostaviva, da je v najinem vzorcu največji delež zmernih vlagateljev, bi potemtakem 

moral biti delež sredstev v nadpovprečno tveganih skladih manjši. Meniva, da ima pomembno 

vlogo pri odločitvi, kolikšen delež nadpovprečno tveganih skladov bo v portfelju skladov, 
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dejstvo, kolikšen delež celotnega premoženja pravzaprav predstavljajo naložbe v vzajemne 

sklade. Pomembno je razlikovati, ali vlagatelj vsa svoja razpoložljiva sredstva vloži izključno 

v  vzajemne sklade ali so ti le neki manjši delček v celotnem portfelju vlagatelja. V najinem 

vzorcu nekaj več kot polovica vlagateljev nameni varčevanju v skladih od 20 % do 50 % 

prihrankov, le 14 % vlagateljev pa nameni celotne prihranke varčevanju v skladih (glej sliko 

8.2). Meniva, da je velikost deleža tveganih naložb v večji meri odvisna od specifičnih 

spremenljivk, ki jih bova opisala v nadaljevanju, kot pa od samega profila vlagatelja.   

 

10.2 Rezultati preverjanja teoretskega modela 

 

Povezanost izvedenih spremenljivk v regresijskem modelu (glej tabelo 10.1), torej jakost in 

smer povezav, sva ocenila s Pearsonovim koeficientom korelacije.  

 

Tabela 10.1: Koeficienti korelacije izvedenih spremenljivk  

1 ,162* ,035 ,503** ,059

,034 ,652 ,000 ,441

172 172 172 172 172

,162* 1 ,177* ,071 ,032

,034 ,020 ,357 ,676

172 172 172 172 172

,035 ,177* 1 ,250** -,146

,652 ,020 ,001 ,056

172 172 172 172 172

,503** ,071 ,250** 1 ,161*

,000 ,357 ,001 ,034

172 172 172 172 172

,059 ,032 -,146 ,161* 1

,441 ,676 ,056 ,034

172 172 172 172 172

Pearsonov koeficient
korelacije

Sig. (dvostranski test)

N

Pearsonov koeficient
korelacije

Sig. (dvostranski test)

N

Pearsonov koeficient
korelacije

Sig. (dvostranski test)

N

Pearsonov koeficient
korelacije

Sig. (dvostranski test)

N

Pearsonov koeficient
korelacije

Sig. (dvostranski test)

N

finančne_razmere

stabilnost_zaposlitve

ročnost_cilja

znanje_izkusnje

delež nadpovprečno
tveganih naložb

finančne_
razmere

stabilnost_
zaposlitve

ročnost_
cilja

znanje_
izkusnje

delež
nadpovprečno

tveganih
naložb

stopnja značilnosti 0.05.*. 

stopnja značilnosti 0.01.**. 
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Med odvisno spremenljivko in neodvisnimi spremenljivkami obstaja samo ena statistično 

značilna povezanost, in sicer med deležem nadpovprečno tveganih skladov ter investicijskim 

znanjem in izkušnjami vlagatelja (0,161). Med neodvisnimi spremenljivkami obstaja 

najmočnejša povezanost med finančnimi razmerami posameznika in njegovim investicijskim 

znanjem in izkušnjami. Naslednja najmočnejša povezanost obstaja med izkušenostjo in 

finančnim znanjem vlagatelja ter ročnostjo njegovega finančnega cilja. V najinem modelu 

lahko zasledimo še dve nekoliko šibkejši povezanosti, in sicer med finančnimi razmerami 

vlagatelja in stabilnostjo zaposlitve ter stabilnostjo zaposlitve in ročnostjo finančnega cilja.  

 

Model je bil empirično preverjen na vzorcu 172 posameznikov, ki trenutno varčujejo v 

vzajemnih skladih. Ker želiva preveriti odvisnost ene odvisne spremenljivke od več 

neodvisnih spremenljivk, sva uporabila multiplo regresijo67.  

 

Odstotek pojasnjene variance68 je 0,050 (glej prilogo F, tabelo 13.13), kar pomeni, da lahko 5 

odstotkov deleža nadpovprečno tveganih naložb pojasnimo s spremenljivkami finančne 

razmere, stabilnost zaposlitve, ročnost finančnega cilja ter stopnja izkušenosti in finančnega 

znanja. Ta odstotek pojasnjene variance je razmeroma majhen, vendar so v družboslovju ti 

odstotki navadno razmeroma nizki. V nadaljevanju sva s pomočjo regresijskega modela (glej 

sliko 10.4) preverila veljavnost postavljenih hipotez.  

 

 

 

 

 

                                                                 
67 Koeficient, ki meri to jakost odvisnosti med odvisno in neodvisnimi spremenljivkami, imenujemo multipli 
korelacijski koeficient – ρ. Delež variance v odvisni spremenljivki, pojasnjen z variabilnostjo neodvisnih 
spremenljivk imenujemo multipli determinacijski koeficient – R2. 
68 Pri analizi upoštevamo popravljeni multipli determinacijski koeficient (angl. Adjusted R Square). Člen napake 
E (1 - AdjR2) znaša 0,95. 
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Slika 10.4 Ocenjeni regresijski model 

 

 

 

 

Vpliv neodvisne spremenljivke stopnja izkušenosti in finančnega znanja na odvisno 

spremenljivko delež nadpovprečno tveganih vzajemnih skladov je statistično značilen69 (glej 

prilogo F, tabela 13.15). Za najin vzorec vlagateljev velja, da večja stopnja izkušenosti in 

finančnega znanja vlagatelja vodi k večjemu deležu nadpovprečno tveganih skladov. Prav 

tako obstaja statistično značilen  (negativen) vpliv ročnosti finančnega cilja na delež 

nadpovprečno tveganih naložb v portfelju skladov. To bi lahko razumeli kot dejstvo, da bolj 

kot je naložba v vzajemne sklade mišljena kot kratkoročna naložba, večji delež nadpovprečno 

                                                                 
69 Ker je stopnja značilnosti manjša od 0,01, obstaja statistično značilen vpliv neodvisne spremenljivke na 
odvisno. Grafično sva to ponazorila z neprekinjeno črto, medtem ko prekinjena črta prikazuje, da med 
spremenljivkama ni statistično značilnega vpliva. Iz grafa je razvidna tudi smer (puščica) in jakost vpliva (beta 
koeficienti). 

  -0,223* 

    0,253* 
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E = 0,95 
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tveganih skladov sestavlja portfelj vlagatelja. Ob 1 % stopnji značilnosti lahko sklepava, da je 

ročnost finančnega cilja linearno povezana z deležem nadpovprečno tveganih skladov. Prav 

tako lahko trdiva, da je ob 1 % stopnji značilnosti stopnja izkušenosti in finančnega znanja 

vlagatelja linearno povezana z deležem nadpovprečno tveganih skladov v osebnem portfelju. 

Preostali dve neodvisni spremenljivki (stabilnost zaposlitve in finančne razmere) pa nimata 

statistično značilnega vpliva na odvisno spremenljivko. Prav tako tudi kontrolne demografske 

spremenljivke, torej starost, izobrazba in spol vlagatelja ne vplivajo na delež tveganih naložb.   

 

S pomočjo F-testa sva ocenila tudi celoten regresijski model (glej prilogo F, tabela 13.14). 

Ker je F-test statistično značilen, lahko z manj kot pet odstotnim tveganjem trdimo, da se 

teoretski model statistično značilno prilega podatkom, dobljenim iz našega vzorca. 

 

Sledi še pregled in argumentacija postavljenih hipotez. Prvo hipotezo »Ugodnejše kot so 

finančne razmere posameznika, večji delež njihovega portfelja sestavljajo visoko tvegani 

vzajemni skladi« lahko zavrneva, saj v našem vzorcu ni opaziti statistično značilnega vpliva 

ugodnejših finančnih razmer na sestavo portfelja skladov. Drugo hipotezo, ki sva jo morala 

naknadno še oblikovati, in sicer »Stabilnejša kot je trenutna zaposlitev posameznika, večji 

delež njihovega portfelja sestavljajo visoko tvegani vzajemni skladi«, sva lahko zavrnila. 

Tretja hipoteza je »Bolj kot je dolgoročna finančna naložba posameznika, večji delež 

njihovega portfelja sestavljajo visoko tvegani vzajemni skladi«. S pomočjo regresijske 

analize sva lahko potrdila statistično značilen vpliv ročnosti finančnega cilja na delež tveganih 

naložb, vendar gre za negativno povezanost. Zgornjo hipotezo (H2) lahko zavrneva. Za najin 

vzorec vlagateljev velja: bolj kot je kratkoročna finančna naložba posameznika, večji delež 

njihovega portfelja sestavljajo visoko tvegani vzajemni skladi. Četrto hipotezo (H4), ki sva jo 

lahko preverila z regresijsko analizo in se glasi: »Večja kot je stopnja izkušenosti in 

finančnega znanja posameznika z varčevanjem v vrednostnih papirjih, večji delež njihovega 

portfelja sestavljajo visoko tvegani vzajemni skladi«, pa lahko sprejmeva.  
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Hipotezo o vplivu starosti vlagatelja (H5), o vplivu izobrazbe (H6) in hipotezo o vplivu spola 

vlagatelja (H7) na delež tveganih skladov, lahko zavrneva.  

 

V nadaljevanju sledi analiza na podlagi združevanja v skupine, kjer bova poskušala potrditi 

oziroma zavrniti še zadnjo postavljeno delovno hipotezo H3 (vpliv stopnje prevzemanja 

tveganja na delež tveganih skladov v portfelju). 

 

10.3 Povezanost izvedenih spremenljivk z Wardovo metodo 

 

V nadaljevanju empiričnega dela sva na podlagi treh neodvisnih spremenljivk70, ki so bile 

vključene tudi v regresijski model, razvrstila vlagatelje v skupine. Pri razvrščanju vlagateljev 

v skupine sva izbrala hierarhično metodo razvrščanja71, in sicer metodo združevanja v 

skupine. To metodo sva izbrala predvsem zato, ker nimava neke jasne domneve o številu 

skupin in tukaj ni potrebno vnaprej določiti število skupin, ampak lahko to sami razberemo s 

pomočjo drevesa združevanja (dendrograma). Ker so najine izbrane spremenljivke, na podlagi 

katerih sva izvedla razvrščanje v skupine, dobre ordinalke72, sva za računanje različnosti med 

enotami uporabila evklidsko razdaljo in Wardovo metodo za razvrščanje (evklidska razdalja 

je mera različnosti, z Wardovo metodo pa enote razvrščamo). 

 

S pomočjo dendrograma (glej prilogo G) sva vlagatelje razvrstila v tri skupine. Prvo skupino 

sestavljajo vlagatelji (glej tabelo 10.2), ki imajo večjo finančno pismenost in bogatejše 

izkušnje na finančnem trgu. Prav tako imajo boljše finančne razmere in stabilnejšo zaposlitev. 

Te dejavnike bi lahko združili kot tiste dejavnike, ki opredeljujejo predpogoje za varčevanje. 

To skupino bi lahko poimenovali »premožni strokovnjaki«. Druga skupina vlagateljev ima 

                                                                 
70 Neodvisne spremenljivke finančne razmere posameznika, stabilnost zaposlitve ter stopnja izkušenosti in 
finančnega znanja predstavljajo množico spremenljivk, na podlagi katerih sva izvedla razvrščanje v skupine. 
71 Pri razvrščanju v skupine gre za to, da sestavimo takšne skupine, ki vključujejo nadvse podobne enote glede na 
izbrane merjene spremenljivke (Ferligoj 2003, 31). 
72 Neodvisne spremenljivke so t. i. dobre ordinalke, ki se dajo uporabljati kot številske spremenljivke, saj je 
njihova merska lestvica enakomerno stopnjevana (Winship in Mare 1984, 513).    
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nekoliko slabše znanje in manj izkušenj. Prav tako imajo tudi nekoliko slabše finančne 

razmere kot prva skupina in jih bova poimenovala »dobro situirani poznavalci«. V tretji 

skupini pa so zbrani tisti vlagatelji, ki imajo malo ali nič znanja in izkušenj ter slabše finančne 

razmere. Slabše finančne razmere so mišljene v primerjavi s prejšnjima dvema razredoma, 

kajti za vlagatelje je značilno, da imajo nadpovprečne finančne dohodke, ki jim omogočajo 

ustvarjati prihranke in »naziv« vlagatelja. To skupino pa sva poimenovala »povprečni laiki«.  

 

Tabela 10.2: Opisne statistike vključenih neodvisnih spremenljivk glede na oblikovane 

skupine  

Opisne statistike

47 4,74 ,29 4,00 5,00

69 2,92 ,61 1,50 4,00

56 4,29 ,55 3,00 5,00

172 3,87 ,95 1,50 5,00

47 4,09 ,75 1,25 5,00

69 3,54 ,77 1,75 5,00

56 2,88 ,76 1,25 4,50

172 3,48 ,89 1,25 5,00

47 4,13 ,62 3,00 5,00

69 3,58 ,76 1,67 5,00

56 2,53 ,64 1,33 3,83

172 3,39 ,94 1,33 5,00

premožni strokovnjaki

dobro situirani poznavalci

povprečni laiki

Skupaj

premožni strokovnjaki

dobro situirani poznavalci

povprečni laiki

Skupaj

premožni strokovnjaki

dobro situirani poznavalci

povprečni laiki

Skupaj

stabilnost zaposlitve

finančne razmere

finančno znanje in
izkusnje

Frekvenca Povprečje
Standardni

odklon Minimum Maksimum

 
 
 

Skupino premožnih strokovnjakov sestavlja 47 vlagateljev (glej tabelo 10.2), večinoma 

moških (glej sliko 10.5). Ti vlagatelji imajo v veliki večini partnerja (glej tabelo 10.3) in glede 

na preostali dve skupini izredno majhen delež samskih vlagateljev. Posledično je zato v tej 

skupini najmanjši delež vlagateljev, ki so odvisni samo zase. Drugo skupino sestavlja 69 

vlagateljev, kjer močno prevladujejo moški. Tretjo skupino, skupino laikov pa sestavlja 56 

vlagateljev, kjer je ravno polovica posameznikov moškega spola in polovica ženskega spola. 

V to skupino je vključenih nekaj več kot 50 % vseh žensk, ki jih sestavlja najin vzorec.  
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Slika 10.5: Razvrstitev po spolu znotraj posamezne skupine vlagateljev 
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Glede na skupine sva lahko opazila statistično značilen vpliv spola (glej prilogo H, tabela 

13.16). Sklepava lahko, da na sestavo skupin vpliva spol vlagateljev. To bi lahko razumela, 

kot da so moški bolj finančno izobraženi, imajo več izkušenj na kapitalskih trgih in so 

finančno bolj premožni kot ženske. Prav tako sva opazila statistično značilen vpliv 

zakonskega stana (glej prilogo H, tabela 13.17). Sklepava lahko, da na sestavo skupin vpliva 

tudi zakonski stan vlagatelja (glej tabelo 10.3) oziroma, da so vlagatelji, ki imajo partnerja, 

bolj finančno izobraženi, imajo več izkušenj na kapitalskih trgih in so finančno bolj premožni 

kot tisti vlagatelji, ki so samski oziroma razvezani. Na tem mestu sva najprej pomislila, da bi 

lahko ta vpliv zakonskega stana pripisali bolj starostnemu dejavniku oziroma življenjski fazi 

vlagatelja, vendar je Pearsonov hi-kvadrat test pokazal, da starost vendarle ne vpliva na 

razlikovanje med skupinami.   
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Tabela 10.3: Frekvenčna porazdelitev glede na zakonski stan znotraj posamezne skupine 

vlagateljev 

5 40 2 47

10,6% 85,1% 4,3% 100,0%

9,1% 35,1% 66,7% 27,3%

30 39 0 69

43,5% 56,5% ,0% 100,0%

54,5% 34,2% ,0% 40,1%

20 35 1 56

35,7% 62,5% 1,8% 100,0%

36,4% 30,7% 33,3% 32,6%

55 114 3 172

32,0% 66,3% 1,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Frekvenca

odstotek (%) znotraj združevanja v skupine

odstotek (%) znotraj zakonskega stana

Frekvenca

odstotek (%) znotraj združevanja v skupine

odstotek (%) znotraj zakonskega stana

Frekvenca

odstotek (%) znotraj združevanja v skupine

odstotek (%) znotraj zakonskega stana

Frekvenca

odstotek (%) znotraj združevanja v skupine

odstotek (%) znotraj zakonskega stana

premožni
strokovnjaki

dobro situirani
poznavalci

povprečni laiki

Združevanje
v skupine

Skupaj

samski-a
imam

partnerja razvezan

Zakonski stan

Skupaj

 
 
 

Pri prvi neodvisni spremenljivki finančne razmere sva omenila še tri dimenzije te 

spremenljivke; višina dohodka, višina privarčevanih sredstev in odvisni družinski člani. Te tri 

dimenzije spremenljivke nisva mogla vključiti v osnovno regresijsko analizo, ker njihova 

oblika ni ustrezala pogojem za vključitev. S pomočjo razvrščanja v skupine sva preverila 

morebitne statistično značilne razlike med skupinami glede na omenjene dimenzije 

spremenljivke. V prejšnjem poglavju sva že dokazala, da obstaja statistično značilna povezava 

med višino mesečnega prihodka in višino privarčevanih sredstev (glej tabelo 9.4). S pomočjo 

analize variance (ANOVA) enega faktorja (razdelitev v razrede) sva ugotovila, da obstajajo 

statistično značilne razlike med aritmetičnimi sredinami oblikovanih skupin glede na mesečni 

prihodek vlagatelja73 (glej prilogo H, tabela 13.18). S 5 % tveganjem lahko trdimo, da je 

povprečni dohodek premožnega strokovnjaka statistično značilno različen od povprečnega 

dohodka dobro situiranega poznavalca in povprečnega laika. Nadalje sva s pomočjo 

Pearsonovega hi-kvadrat testa preverila povezanost med spremenljivko ustvarjenega 

premoženja in razvrstitvijo v razrede ter med spremenljivko odvisni družinski člani in 

razvrstitvijo v skupine. Izkazalo se je, da lahko z manj kot 1 % tveganjem trdimo, da višina 

ustvarjenega premoženja vpliva na oblikovanje naših treh skupin vlagateljev in posledično 

lahko predvidevava, da imajo premožnejši strokovnjaki višji delež privarčevanih sredstev in 

tako tudi bolj ugodne finančne razmere za varčevanje (glej prilogo H, tabela 13.19). Takšni 

                                                                 
73 Povprečje vsake skupine sva primerjala s povprečjem preostalih dveh skupin. Izbrala sva metodo Bonferroni. 
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rezultati so bili pričakovani, saj so bile najine skupine vlagateljev oblikovane na podlagi dveh 

drugih dimenzij neodvisne spremenljivke »finančne razmere« vlagatelja in je bilo 

potemtakem pričakovati tudi statistično značilen vpliv preostalih dimenzij te neodvisne 

spremenljivke. Tisti, ki imajo višje prihranke, se nahajajo večinoma v razredu premožnih 

strokovnjakov. Prav tako prevladujejo v tej skupini tisti posamezniki, ki imajo višje finančne 

prihodke, saj je to tudi pokazatelj ugodnejših finančnih razmer. Pri spremenljivki odvisni 

družinski člani pa ni bilo mogoče zaznati statistično značilne povezave med spremenljivkama 

(glej prilogo H, tabelo 13.20), kar lahko razumeva, da tisti, ki poleg sebe vzdržujejo še 

kakšnega drugega družinskega člana, nimajo nujno posledično slabših finančnih razmer.  

 

Pri drugi neodvisni spremenljivki ročnost finančnega cilja predstavlja ročnost varčevanja 

drugo dimenzijo te spremenljivke. Ker je tudi ta spremenljivka ordinalnega tipa, sva 

povezanost med spremenljivkama preverila s Pearsonovim hi-kvadrat testom. Test je pokazal, 

da spremenljivki nista statistično značilno povezani, kar pomeni, da boljše finančne razmere, 

stabilnejša zaposlitev in večja finančna pismenost vlagatelja ne vpliva na njegovo dolžino 

varčevanja.  

 

Pri tretji neodvisni spremenljivki stopnji prevzetega tveganja pa sva uporabila vse štiri 

indikatorje spremenljivke (glej sliko 9.2). V prejšnjem poglavju sva že preverila povezanost 

med indikatorji, v nadaljevanju pa sva analizirala še morebitne statistično značilne povezave 

med skupinami. Statistično značilna povezava med skupinami se kaže na podlagi prvega in 

četrtega indikatorja neodvisne spremenljivke stopnje prevzemanja tveganja. Nekaj več kot 

polovica premožnih strokovnjakov bi v primeru nepričakovanih sredstev le-te vložili v 

nadpovprečno tvegane vzajemne sklade, torej v delnice oziroma delniške vzajemne sklade 

(glej prilogo H, tabela 13.21). Dobro situirani poznavalci bi po večini naložili svoja sredstva v 

kombinacijo naložb (delnice in banka) ali v celoti v bančni sektor oziroma v celoti v 

nadpovprečno tvegane naložbe. Tretja skupina vlagateljev – povprečni laiki – pa bi v 

največjem deležu (34 % vlagateljev) sredstva položili na bančni račun oziroma bi jih vložili v 

sklade denarnega trga. Prav tako se je pokazala statistično značilna povezava med skupinami 

in izbiro večjega deleža nadpovprečno tveganih naložb (glej prilogo H, tabelo 13.22). Skupina 
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premožnejših strokovnjakov vključuje največji delež vlagateljev, ki jim je najbolj privlačna 

bolj tvegana naložba, torej bi bili pripravljeni vložiti 10.000 € (od skupno 20.000 €) v 

nadpovprečno tvegane naložbe. Sklepava lahko, da so premožni strokovnjaki pripravljeni 

prevzeti večje tveganje kot dobro situirani poznavalci in povprečni laiki.  

 

Kot zanimivost bi lahko navedla še nekaj značilnosti znotraj posamezne skupine vlagateljev 

na podlagi dveh indikatorjev spremenljivke stopnje prevzemanja tveganja, ki sta se izkazala 

kot najpomembnejša pri razlikah v skupini. Tokrat sva ju analizirala skupaj znotraj 

posamezne skupine. Izkazalo se je, da bi 75 % premožnih strokovnjakov, ki jim je najbolj 

privlačna investicijska izbira bolj tveganih naložb (vsaj polovica sredstev v tvegane naložbe), 

v primeru pridobitve nepričakovanih sredstev te tudi dejansko v celoti vložilo v delnice 

oziroma delniške sklade. Pri dobro situiranih poznavalcih je ta delež še nekoliko večji, in sicer 

83 %. Pri povprečnih laikih pa se je kot najzanimivejša značilnost pokazala, da bi kar 93 % 

teh vlagateljev, ki jim je sicer najbolj privlačna investicijska izbira izbor srednje tveganih 

naložb (kjer bi bil delež bolj tveganih naložb le 30 %), v primeru pridobitve nepričakovanih 

sredstev te v celoti vložilo v delnice oziroma delniške sklade. To bi lahko razumela kot 

dejstvo, da so v najinem vzorcu vlagatelji, ki so bili po svojem investicijskem znanju in 

izkušnjah ter predpostavkah o finančni ugodnosti vlagatelja uvrščeni v »najslabši« razred, so 

pa po svojem odnosu do tveganja bolj naklonjeni tveganju, kot bi to pričakovali.    

 

Nadalje sva s pomočjo Pearsonovega hi-kvadrat testa preverila še povezanost med 

posameznim indikatorjem spremenljivke stopnje prevzemanja tveganja in odvisno 

spremenljivko deležem nadpovprečno tveganih naložb. Izkazalo se je, da obstaja statistično 

značilna povezava med prvim indikatorjem in odvisno spremenljivko ter med četrtim 

indikatorjem in odvisno spremenljivko. Torej vlagatelj, ki mu je najbolj privlačna 

investicijska izbira »naložba polovice sredstev v visoko tvegane naložbe« (izbira c), ima tudi 

v svojem portfelju naložb skupno več kot 60 % sredstev, naloženih v nadpovprečno tvegane 

sklade (glej prilogo H, tabelo 13.24). Prav tako velja, če bi vlagatelj prejel določena 

nepričakovana sredstva in bi pri tem izbral naložbo v delnice oziroma delniške sklade (izbira 

c) velja, da v njegovem portfelju skladov prav tako prevladujejo nadpovprečno tvegane 
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naložbe (glej prilogo H, tabelo 13.23). Ti rezultati nakazujejo določen vpliv stopnje 

prevzemanja tveganja vlagatelja na delež tveganih naložb v njegovem portfelju.  

 

V prvem delu raziskovanja neodvisne spremenljivke stopnja prevzemanja tveganja sva prišla 

do ugotovitve, da so tisti, ki imajo bolj ugodne finančne razmere in so hkrati tudi bolj 

finančno izobraženi ter izkušeni, torej t. i. premožnejši strokovnjaki, pripravljeni prevzeti 

višjo stopnjo tveganja. Nadalje sva preverila še povezanost med temi tremi skupinami in 

deležem nadpovprečno tveganih naložb (odvisno spremenljivko), kjer pa ni bilo zaznati 

statistično značilne povezanosti oziroma razlike niso bile statistično značilno različne in sva 

morala postavljeno hipotezo zavrniti. Torej v najinem vzorcu ni možno dokazati, da bi 

premožnejši strokovnjaki, ki naj bi bili pripravljeni prevzeti večje tveganje pri svojih 

naložbah, imeli v svojem portfelju naložb tudi večji delež nadpovprečno tveganih naložb. Na 

podlagi zgornjih razlag lahko hipotezo H3: »Ljudje, ki so pripravljeni prevzeti visoko stopnjo 

tveganja, imajo večji delež portfelja sestavljenega iz visoko tveganih vzajemnih skladov« 

zavrneva. Opaziti je sicer določen vpliv med odvisno in neodvisno spremenljivko, vendar bi 

bilo potrebno na tem področju opraviti še bolj natančne analize, ki bi morebitne predpostavke 

tudi potrdile. 

 

Pri četrti neodvisni spremenljivki stopnja izkušenosti in finančnega znanja sva najprej 

preverila njeno povezanost s spremenljivko »izobrazba« (glej prilogo E, tabela 13.12). Test je 

pokazal, da spremenljivki nista statistično značilno povezani, torej, da stopnja izkušenosti in 

finančnega znanja ni pogojena z višino izobrazbe. Preverila sva tudi vpliv spremenljivke 

izobrazba na razvrstitev v skupine74. Za skupino premožnih strokovnjakov (glej prilogo H, 

tabela 13.26) je značilno, da ima največji delež vlagateljev srednješolsko izobrazbo, medtem 

ko v skupini poznavalcev in laikov prevladujejo vlagatelji z višjo, visoko ali univerzitetno 

izobrazbo. Glede na dihotomno obliko spremenljivke »izobrazba« lahko iz slike 10.6 

                                                                 
74 Spremenljivko izobrazba sva zaradi lažje predstavitve rezultatov predhodno rekodirala v dihotomno 
spremenljivko, kjer so vlagatelji, ki imajo dokončano vsaj višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo, vključeni v 
razred »višje izobraženi«, vsi ostali pa med »nižje izobraženi«. 
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razberemo, da v vseh treh skupinah sicer prevladujejo višje izobraženi vlagatelji, vendar pa je 

v skupini premožnih strokovnjakov najmanjši delež višje izobraženih, za katere je značilna 

višja stopnja finančne pismenosti.  

 

Slika 10.6: Razvrstitev po izobrazbi znotraj posamezne skupine vlagateljev 
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Na koncu tega poglavja sva preverila še vpliv dveh demografskih spremenljivk, ki nam 

razkrivata nekaj pomembnih lastnosti znotraj oblikovanih skupin. Vnovič poudarjava, da v 

najinem vzorcu prevladuje mlajša populacija. V vzorcu obstaja močna povezanost med 

stabilnostjo zaposlitve in starostjo ter med znanjem in izkušnjami vlagatelja in starostjo. Prav 

tako pa obstaja še ena, nekoliko šibkejša, vendar statistično značilna povezanost med 

finančnimi razmerami posameznika in starostjo (glej prilogo H, tabelo 13.25). V prvi skupini 

premožnih strokovnjakov (glej sliko 10.7) je razmeroma enakomerna starostna struktura75, 

medtem ko v drugih dveh skupinah prevladujejo vlagatelji, ki so mlajši od 28 let. Največji 

delež starejših se nahaja ravno v skupini premožnih strokovnjakov. Izsledek, da je v prvi 

skupini premožnih strokovnjakov, za katere so značilne boljše finančne razmere, stabilnejša 

zaposlitev in višja stopnja finančne pismenosti, najmanjši delež mladih do 28 let, lahko 

                                                                 
75 V ta namen sva spremenljivko starost predhodno rekodirala v tri razrede. Skupino najmlajših vlagateljev 
tvorijo mlajši od 28 in sva jih poimenovala »mladi«, drugo skupino tvorijo stari med 28 in 35 let, ki sva jih 
poimenovala »srednji«; vsi starejši od 35 let so vključeni v tretjo skupino »starejši«. 
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pojasniva z razlago, da je to življenjsko obdobje, ko posamezniki največkrat še nimajo 

popolnoma rešenega stanovanjskega problema, obdobje prve zaposlitve in ne nazadnje čas za 

načrtovanje družine. Strinjava se lahko z ugotovitvami študije Danga s sodelavci (2006), ki 

sva jih omenila v šestem poglavju, da obstaja povezanost med finančnimi razmerami 

posameznika in njegovo starostjo. 

 

Slika 10.7: Starostna struktura znotraj posamezne skupine vlagateljev 
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Naslednja pomembna statistično značilna povezanost, ki se je izkazala na podlagi 

demografskih značilnosti, je povezanost med ročnostjo varčevanja in izobrazbo (glej prilogo 

H, tabela 13.27). Višje izobraženi vlagatelji imajo bolj dolgoročne finančne cilje kot manj 

izobraženi. Skoraj 35 % manj izobraženih vlagateljev želi svoj finančni cilj doseči najkasneje 

v sedmih letih, medtem ko znaša ta delež vlagateljev pri višje izobraženih le 29 %. Nihče od 

višje izobraženih vlagateljev nima kratkoročno zastavljenega cilja oziroma je ročnost 

varčevanja daljša od enega leta. V nadaljevanju sva preverila še predpostavko o pričakovanju 

večjega zanimanja mlajše populacije za dolgoročno varčevanje, kjer pa ni bilo opaziti 

statistično značilnih razlik.  
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V nadaljevanju sva s pomočjo Pearsonovega hi-kvadrat testa preverila še povezanost med 

posameznim indikatorjem spremenljivke stopnje prevzemanja tveganja in spremenljivkama 

starost ter izobrazba. Kot sva enkrat že omenila, zagovorniki metode, ki vključuje vpliv 

hevrističnih dejavnikov (Grable in Lytton 1998) dokazujejo, da so starejši vlagatelji 

pripravljeni prevzemati manj tveganja kot mlajši (Wallach in Kogan 1961; McInish 1982; 

Dahlback 1991; Bajtelsmit in Bernasek 1996; Palsson 1996). Izkazalo se je, da obstaja le ena 

statistično značilna povezava med indikatorji spremenljivke stopnje prevzemanja tveganja in 

starostjo, kar pomeni, da se nakazuje povezanost med tema dvema spremenljivkama, vendar 

pa bi bile potrebne še nadaljnje raziskave. 

 

Rezultati povezanosti med indikatorji spremenljivke stopnje prevzemanja tveganja in 

izobrazba pa so pokazali, da obstaja statistično značilna povezava med prvim indikatorjem in 

izobrazbo ter med četrtim indikatorjem in izobrazbo. Torej vlagatelji, ki jim je najbolj 

privlačna investicijska izbira naložba polovice sredstev v visoko tvegane naložbe (izbira c), so 

višje izobraženi. Prav tako velja, da bi višje izobraženi vlagatelji v primeru nepričakovanih 

sredstev, le-te naložili v bolj tvegane naložbe kot manj izobraženi. Tudi tukaj rezultati 

nakazujejo določen vpliv izobrazbe na stopnjo prevzemanja tveganja vlagatelja, vendar bi bilo 

potrebno za potrditev hipoteze o vplivu izobrazbe vlagatelja na njegovo stopnjo prevzemanja 

tveganja narediti še bolj podrobne analize.  

 

Preverila sva še veljavnost omenjenega koncepta časovne diverzifikacije (Fisher in Statman 

1999), kjer velja prepričanje, da naj se delež tveganih naložb s starostjo zmanjšuje. S pomočjo 

Pearsonovega koeficienta korelacije sva preverila povezanost med spremenljivko starost in 

odvisno spremenljivko delež tveganih naložb (glej prilogo H, tabelo 13.25). Izkazalo se je, da 

v najinem vzorcu ne obstaja statistično značilna negativna povezanost med spremenljivkama, 

kar lahko pojasniva, da se delež tveganih naložb76 s starostjo ne zmanjšuje (glej sliko 10.8).  

 

                                                                 
76 Zaradi lažjega grafičnega prikaza rezultatov sva spremenljivko delež tveganih naložb predhodno rekodirala v 
pet razredov. 
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Kot se je izkazalo že pri regresijski analizi starost vlagatelja ne vpliva na delež nadpovprečno 

tveganih naložb v portfelju vlagatelja. 

 

Slika 10.8: Delež nadpovprečno tveganih naložb glede na starostne skupine vlagateljev 
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Ženske so tveganju bolj nenaklonjene oziroma so pripravljene prevzemati manjšo stopnjo 

tveganja (Lyons in drugi 2008) pri finančnih naložbah kot moški. Kot je razvidno iz slike 10.9 

bi lahko rekla, da imajo ženske bolj konservativne osebne portfelje kot moški (glej sliko 

10.9).  

 

Slika 10.9: Delež nadpovprečno tveganih naložb glede na spol vlagateljev 
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S pomočjo Pearsonovega hi-kvadrat testa sva preverila vpliv spola na delež nadpovprečno 

tveganih naložb v portfelju skladov vlagateljev (glej prilogo H, tabelo 13.28). Rezultati 

kažejo, da vpliv spola ni statistično značilen. Na podlagi zgornjih razlag in predhodne 

regresijske analize lahko hipotezo H7 v celoti zavrneva. 

 

Manj izobraženi vlagatelji naj bi imeli v svojem portfelju naložb manjši delež nadpovprečno 

tveganih naložb (Grable in Lytton 1998: 68). Volpe s sodelavci (1996) je v svoji raziskavi 

dokazal vpliv izobrazbe na finančno znanje posameznika. Najini podatki kažejo (glej sliko 

10.10), da imajo manj izobraženi vlagatelji v svojem portfelju skladov prevelik delež 

nadpovprečno tveganih naložb glede na njihovo izobrazbo. Ker pa sva predhodno že 

ugotovila, da v najinem vzorcu ne obstaja statistično značilna povezanost med finančno 

pismenostjo in izobrazbo, lahko na tem mestu dopustiva takšna odstopanja. 

 

Slika 10.10: Delež nadpovprečno tveganih naložb glede na izobrazbo vlagateljev 
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Na podlagi zgornjih ugotovitev in Spearmanovega koeficienta korelacije rangov (glej prilogo 

H, tabelo 13.29) sva lahko še enkrat potrdila ugotovitve predhodne regresijske analize, da 

izobrazba vlagatelja ne vpliva na delež nadpovprečno tveganih naložb v portfelju skladov 

vlagatelja. 
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Analiza je pokazala, da so starejši in nižje izobraženi vlagatelji pripravljeni prevzemati višjo 

stopnjo tveganja kot sva to pričakovala. Mladi vlagatelji so bolj zmerni pri varčevanju in manj 

izobraženi77. Mladi so bili večinoma uvrščeni med dobro situirane poznavalce in povprečne 

laike. Starejši vlagatelji so bolj dinamični pri varčevanju in višje izobraženi. Starejši so bili v 

največjem delu uvrščeni med premožne strokovnjake, kar pomeni, da imajo boljše finančne 

razmere za varčevanje, bolj stabilno zaposlitev in večjo finančno pismenost. Ker obstaja 

statistično značilna povezanost med ročnostjo varčevanja in izobrazbo, lahko predvidevava, 

da imajo potemtakem starejši višje izobraženi vlagatelji (glej sliko 10.11)  bolj dolgoročne 

cilje kot manj izobraženi starejši vlagatelji (glej sliko 10.10).  

 

Slika 10.11: Ročnost finančnega cilja manj izobraženih vlagateljev glede na starostne skupine 
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Enako velja tudi za mlajši starostni skupini. Mladi višje izobraženi vlagatelji (glej sliko 10.11) 

imajo bolj dolgoročne cilje kot manj izobraženi mladi vlagatelji (glej sliko 10.10).  

 

 

 

                                                                 
77 Ne nazadnje sva preverila še povezanost med starostjo in izobrazbo (glej prilogo H, tabela 13.30), kjer se je 
izkazala močna statistično značilna povezanost. Starejši vlagatelji so bolj izobraženi. 
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Slika 10.12: Ročnost finančnega cilja višje izobraženih vlagateljev glede na starostne skupine 
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11 SKLEP 

 

Osnovna predpostavka vsake investicije je, da bo investitor prejel določen donos na vložena 

sredstva. V zadnjem letu je bančni sektor zaradi slabših finančnih razmer na kapitalskih trgih, 

močno konkuriral vzajemnim skladom. Bančne vloge so bile predvsem zaradi varnosti 

zanimivejše od investiranja v sklade. Veliko vlagateljev je v preteklem obdobju lahko 

preizkusilo stabilnost in racionalnost svoje naložbe. Na kapitalskih trgih je prišlo do 

občutnega zmanjšanja sredstev v vzajemnih skladih, kar lahko kaže na eni strani na 

špekulacije vlagateljev, na nepoznavanje oziroma nezaupanje takšnim oblikam varčevanja ali  

na drugi strani precenjevanje svoje sposobnosti za prevzemanje prevelikega tveganja. Skozi 

celotno diplomsko delo sva poskušala preveriti vpliv določenih dejavnikov na vlagateljev 

izbor naložbe. V nadaljevanju sva se nato osredotočila na vzajemne sklade, kjer je bil glavni 

cilj prikazati dejavnike in njihov vpliv na delež nadpovprečno tveganih skladov v portfelju 

skladov. 

 

Meniva, da lahko v najinem vzorcu vlagateljev opazimo vpliv nekaterih psiholoških 

dejavnikov, ki pa so se v večji meri izkazali v celotni populaciji skozi nastanek gospodarske 

krize. Pretirana samozavest slovenskih vlagateljev in čredni nagon ljudi sta se izrazila v 

množičnem izplačevanju sredstev iz vzajemnih skladov. Sicer se je takšno obnašanje množice 

zgodilo morda nekoliko (pre)pozno, glede na odziv vlagateljev na evropski ravni. Pozno 

reakcijo vlagateljev bi lahko pripisali hazarderski zmoti ljudi oziroma odporu do obžalovanja. 

V svojem vzorcu sva opazila, da je skoraj tretjina vlagateljev nagnjena k reprezentativnosti – 

opazovanju vzorca populacije, ki se je izkazala pri vplačevanju v nadpovprečno tvegane 

regijske vzajemne sklade na področju Balkana, ki so v letih 2006 in 2007 dosegali izjemno 

visoke donose. Poleg tega psihološkega dejavnika je za najin vzorec značilno tudi miselno 

razvrščanje, saj ima več kot polovica vlagateljev (glej prilogo D, tabela 13.5) oblikovan 

finančni rezervni sklad.  

 



119 

 

 

Glede na finančni profil vlagateljev v najinem vzorcu močno prevladujejo zmerni vlagatelji, 

ki pa imajo v svojem portfelju največji delež nadpovprečno tveganih naložb. To pomeni, da 

imava v vzorcu velik delež ljubiteljev tveganja. Vlagatelji imajo v povprečju vloženih nekaj 

manj kot 50 % vseh sredstev v vzajemnih skladih. Drugo največjo naložbo v celotnem 

portfelju vlagateljev predstavljajo bančne vezave. Sredstva v vzajemnih skladih imajo v 

povprečju razpršena med 4 različne vzajemne sklade, med katerimi prevladujejo 

nadpovprečno tvegani (delniški) skladi. Na splošno bi lahko rekla, da imajo ti vlagatelji dobro 

razpršena sredstva. Upoštevati kaže še dejstvo, da gre v vzorcu za višje izobraženo mlajšo 

populacijo (povprečna starost je 30 let), ki v veliki večini varčuje na dolgi rok, za pokojnino, 

kar pojasnjuje in dopušča nekoliko večji delež nadpovprečno tveganih naložb. Razlike pri 

stopnji prevzemanja tveganja med mlajšimi in starejšimi se nakazujejo kot možne značilnosti, 

vendar bi bile potrebne še bolj natančne analize. Prav tako je z razlikami pri stopnji 

prevzemanja tveganja med manj izobraženimi in višje izobraženimi, kjer s svojimi 

razpoložljivimi podatki ne moreva v celoti niti zavrniti niti sprejeti domneve o povezanosti 

teh spremenljivk, bi pa bilo morda kdaj v prihodnje to zanimivo preveriti. 

 

Na podlagi opredeljenih ugotovitev bi lahko sprejela drugo izhodiščno hipotezo 

diplomskega dela, da je portfelj večine vlagateljev sestavljen iz vzajemnih skladov, ki ne 

ustrezajo v celoti njihovemu finančnemu profilu.  

 

Dva izmed štirih ključnih dejavnikov, katerih vpliv na delež nadpovprečno tveganih skladov 

sva preverjala (glej sliko 7.1), sta se izkazala kot statistično značilna. V prejšnjem odstavku 

sva navedla, da vlagatelji v veliki večini varčujejo za starost in je njihov cilj dolgoročne 

narave, saj si želijo cilj doseči kasneje kot v desetih letih. To je seveda pogojeno tudi s 

povprečno starostjo v vzorcu. Kljub temu pa se je pri analizi izkazalo, da za najin vzorec velja 

statistično značilen (negativen) vpliv ročnosti finančnega cilja na delež nadpovprečno 

tveganih naložb v portfelju skladov. Predvidevava, da je to najverjetneje vzrok oblike analize, 

saj je bila v regresijsko analizo vključena le ena dimenzija ročnosti finančnega cilja, merjena s 

pomočjo stališč vlagatelja. Ročnost varčevanja, izražena v letih pa je bila tukaj izvzeta. 

Meniva, da bi s poenostavitvijo merskega instrumenta, kjer bi prevedla obe dimenziji 
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neodvisne spremenljivke na isto mersko lestvico in bi ju lahko tako skupaj vključili v analizo, 

lahko bili rezultati drugačni.  

 

Ključni dejavnik, ki naju je pripeljal do sprejetja edine delovne hipoteze, je stopnja 

izkušenosti in finančnega znanja vlagatelja. Manj poučeni vlagatelji potrebujejo občutno več 

časa, da reagirajo in dojamejo razmere na trgu ter to upoštevajo pri razpršitvi svojih naložb. 

Za takšne vlagatelje imajo pomembno vlogo upravljavci skladov, ki naj bi jih v obdobju 

negativnih donosov ustrezno informirali. Zaradi obširnosti tematike se tega problema nisva 

mogla natančneje lotiti, bi bilo pa vsekakor zanimivo raziskati, kakšno je zadovoljstvo 

vlagateljev z delom upravljavcev pred in v času gospodarske krize. Ali so izvršili nalogo 

pravočasnega informiranja vlagateljev in s tem nadomestili slabo izkušenost slovenskih 

investitorjev, ki kažejo relativno močno nagnjenost k tveganju? 

 

Volpe in drugi (1996, 90) so v svoji raziskavi med študentsko populacijo dokazali statistično 

značilne razlike med stopnjo finančne pismenosti in študijsko usmeritvijo. Na najinem vzorcu 

vlagateljev bi bilo morda zanimivo raziskati stopnjo finančne pismenosti oziroma stopnjo 

izkušenosti in finančnega znanja glede na dokončano fakulteto. Predvidevala bi lahko, da 

imajo diplomanti ekonomskih smeri več znanja in izkušenj s kapitalskimi trgi, kot denimo 

diplomanti naravoslovnih smeri. 

 

Po končani empirični analizi vpliva neodvisnih spremenljivk na odvisno spremenljivko lahko 

zavrneva prvo izhodiščno hipotezo. Posamezniki z dolgoročnejšim finančnim ciljem, 

ugodnejšimi finančnimi razmerami, bogatejšimi finančnimi izkušnjami, ter tisti, ki so 

tveganju bolj naklonjeni, nimajo nujno v svojem portfelju vzajemnih skladov največjega 

deleža naložb v delniških skladih. Ne nazadnje pa lahko omeniva še, da za najin vzorec 

vlagateljev ne veljajo znanstveno že večkrat dokazana dejstva, da se delež tveganih naložb s 

starostjo zmanjšuje, da imajo nižje izobraženi vlagatelji v svojem portfelju manj tvegane 

naložbe in da imajo moški večji delež nadpovprečno tveganih skladov kot ženske. To bi lahko 
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razumeli kot podcenjevanje investicijskega tveganja žensk, starejših in manj izobraženih 

slovenskih vlagateljev.  

 

Posredno investiranje oziroma investiranje v vzajemne sklade zahteva na eni strani manj 

znanja malih investitorjev in na drugi strani več zaupanja v finančne institucije. V zadnjih 

letih je bilo v Sloveniji opaziti porast varčevanja v vzajemnih skladih in pri tem se nama 

postavlja vprašanje, ali je to vzrok investicijskega neznanja vlagateljev, ki upravljanje 

sredstev raje prepustijo strokovnjakom, ali so si družbe za upravljanje s svojim uspešnim 

delovanjem prislužile to povečanje zaupanja vlagateljev? Meniva, da se bo predvsem slednje 

izkazalo v prihajajočem obdobju, ko bodo znane posledice recesije v finančnih poročilih za 

leto 2009. V prihodnje bi bilo zanimivo narediti raziskavo z vlagatelji vzajemnih skladov, ki 

so v času gospodarske krize izplačali večino oziroma celoto sredstev in preučiti vzrok izplačil 

ter trend varčevanja teh vlagateljev v prihodnje. Ne nazadnje bi naju zanimala tudi druga stran 

vlagateljev, ki pa kljub finančni krizi sredstev niso izplačali. Bi se kot ključni dejavnik 

razlikovanja med tema dvema skupinama vlagateljev izkazala katera izmed demografskih 

spremenljivk, denimo spol ali starost? Domnevava, da bi v skupini vlagateljev z 

neizplačanimi sredstvi prevladovali mlajši moški, medtem ko bi na drugi strani prevladovale 

ženske. Ali pa bi se nižja stopnja izkušenosti in finančnega znanja posameznika izkazala kot 

pravi kazalnik množičnih izplačil? Leto 2009 je pomembno zaznamoval tudi prihod krovnih 

skladov, ki so z možnostjo brezplačnega prehajanja med skladi, verjetno v veliki meri 

pripomogli k manjšemu izplačevanju sredstev.  

 

 

 

 

 

 



122 

 

 

12 LITERATURA 

 

1. Agencija za trg vrednostnih papirjev. 2007. Poročilo o stanju in razmerah na trgu 

finančnih instrumentov v letu 2006. Dostopno prek: http://www.a-tvp.si/ 

Documents/Porocilo_o_stanju_na_trgu_VP_v_letu_2006.pdf (1. oktober 2009). 

2. --- 2008. Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2007. 

Dostopno prek: http://www.a-tvp.si/Documents/Porocilo_o_stanju_na_trgu_financnih 

_instrumentov_v_letu_2007.pdf  (1. oktober 2009). 

3. --- 2009a. Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2008. 

Dostopno prek: http://www.a-tvp.si/Documents/porocilo%20o%20stanju%20in%20razmerah 

%20na%20trgu%20financnih%20instrumentov.pdf (1. oktober 2009). 

4. --- 2009b.  Sestava   premoženja  vzajemnih  skladov.  Dostopno  prek:    

http://www.atvp.si/Documents/SkupajVS.pdf (1. oktober 2009). 

5. Agencija za zavarovalni nadzor. 2007. Poročilo o stanju na področju zavarovalništva za 

leto 2006. Dostopno prek: http://www.a-zn.si/pdf/letno_porocilo-2006.pdf (1. oktober 2009). 

6. --- 2008. Poročilo o stanju na področju zavarovalništva za leto 2007. Dostopno prek: 

http://www.a-zn.si/docs/letno_porocilo-2008.pdf (1. oktober 2009). 

7. --- 2009. Poročilo o stanju na področju zavarovalništva za leto 2008. Dostopno prek: 

http://www.a-zn.si/docs/letno_porocilo-2008.pdf (1. oktober 2009). 

8. Ahtik, Meta in Boris Gramc. 2006. Instrumenti denarnega trga v Sloveniji. Bančni vestnik 

55 (9): 36-40. 

9. Ando, Albert in Franco Modigliani. 1963. The "Life Cycle" Hypothesis of Saving: 

Aggregate Implications and Tests. The American Economic Review 53 (1): 55-84. 

10. Angell, James W. 1960. Uncertainty, Likelihoods and Investment Decisions. The 

Quarterly Journal of Economics 74 (1): 1-28.  



123 

 

 

11. Aver, Boštjan, Matjaž Petrič in Blaž Zupančič. 2000. Učinkovitost trga kapitala. V Trg 

kapitala v Sloveniji: prikazi, analize, mnenja, ur. Dušan Mramor, 301-353. Ljubljana: 

Gospodarski vestnik. 

12. Bae, MiKyeong, Sherman Hanna in Suzanne Lindamood. 1993. Patterns of Overspending 

in U.S. Households. Financial Counseling and Planning (4): 11-30. 

13. Bajtelsmit, Vickie L. in Bernasek, Alexandra. 1996. Why Do Women Invest Differently 

than Men? Financial Counseling and Planning (7): 1-10. 

14. Banka Slovenije 2006. Poročilo o finančni stabilnosti. Dostopno prek: 

http://www.bsi.si/library/includes/datoteka.asp?DatotekaId=148  (5. november 2009). 

15. ---   2007.   Poročilo   o   finančni  stabilnosti.  Dostopno  prek:   http://www.bsi.si/library/ 

includes/datoteka.asp?DatotekaId=2626 (1. oktober 2009). 

16. ---  2008.   Poročilo   o   finančni   stabilnosti.  Dostopno  prek:   http://www.bsi.si/library/ 

includes/datoteka.asp?DatotekaId=3072 (1. oktober 2009). 

17. ---  2009a.  Poročilo   o   finančni  stabilnosti.  Dostopno  prek:   http://www.bsi.si/library/ 

includes/datoteka.asp?DatotekaId=3482 (1. oktober 2009). 

18. --- 2009b. Obvestilo o jamstvu za vloge v bankah in hranilnicah. Dostopno prek:  

http://www.bsi.si/library/includes/datoteka.asp?DatotekaId=3785 (14. december 2009). 

19. Benartzi, Shlomo in Richard H. Thaler. 1995. Myopic Loss Aversion and the Equity 

Premium Puzzle. The Quarterly Journal of Economics 110 (1): 73-92. Dostopno prek: 

http://www.albany.edu/faculty/faugere/PhDcourse/BernatziThaler.pdf (28. april 2008). 

20. Berk, Aleš. 2001. Finančne naložbe. Moje finance (1): 53-59. 

21. Berk, Aleš, Jožko Peterlin in Peter Ribarič. 2005. Obvladovanje tveganja: Skrivnosti 

celovitega pristopa. Ljubljana: GV Založba. 

22. Bevc, Milena. 1991. Ekonomski pomen izobraževanja. Radovljica: Didakta. 

23. Bi, Lan in Catherine P. Montalto. 2004. Emergency Funds and Alternative Forms of 

Saving. Financial Services Review (13): 93-109.  



124 

 

 

24. Bierman, Harold, Jr. 1997. Portfolio Allocation and the Investment Horizon. Journal of 

Portfolio Management 23 (4): 51–55. 

25. Bobek, Dušan. 1992. Finančni trg. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta. 

26. Bodie, Zvi, Robert C. Merton in William F. Samuelson. 1992. Labor Supply Flexibility 

and Portfolio Choice in a Life Cycle Model. Journal of Economic Dynamics and Control 

(16): 427-449. 

27. Bodie, Zvi in Dwight B. Crane. 1997. Personal Investing: Advice, Theory, and Evidence. 

Financial Analysts Journal 53 (6): 13-23. 

28. Bodie, Zvi, Alex Kane in Alan J. Marcus. 2002. Investments. Boston: McGraw-Hill. 

29. Boot, Arnold W.A. in Anjan V. Thakor. 1997. Financial System Architecture. The Review 

of    Financial    Studies   10 (3): 693-733.     Dostopno    prek:         http://apps.olin.wustl.edu/ 

workingpapers/pdf/2006-01-003.pdf (10. september 2009). 

30. Bogle, John C. 1999. Common sense on mutual funds: new imperatives for the intelligent 

investor. New York: John Wiley & Sons, Inc. 

31. Brabazon, Tony. 2000. Behavioural Finance: A new sunrise or a false dawn? Dublin: 

University College Dublin.  

32. Breitbard, H. Stanley in Reynold Cheryl Gravis. 2003. Jump-Starting Financial Literacy. 

Journal of Accountancy 196 (6): 56-60. 

33. Brigham, Eugene F. 1998. Fundamentals of Financial Management. Orlando: The Dryden 

Press. 

34. Brinson, Gary P., Brian D. Singer in Gilbert L. Beebower. 1991. Determinants of 

Portfolio Performance II: An Update. Financial Analysts Journal 47 (3): 40-48. Dostopno 

prek: http://www.brockhousecooper.com/~research/Articles/Asset_Allocation/Determinants_ 

Article.pdf (3. september 2009). 



125 

 

 

35. Burns, Sharon A. in Richard Widdows. 1990. Sensitivity of a Retirement Analysis 

Framework to Changes in Retirement Analysis Parameters. Financial Counseling and 

Planning (1): 71-91. 

36. Butler, Kirt C. in Dale L. Domian. 1991. Risk, diversification, and the investment horizon. 

Journal of Portfolio Management 17 (3): 41-47. 

37. Canner, Niko, N. Gregory Mankiw in David N. Weil. 1997. An Asset Allocation Puzzle. 

The American Economic Review 87 (1): 181-191. 

38. Chang, Y. Regina. 1994. Saving Behavior of U.S. Households in the 1980s: Results from 

the 1983 and 1986 Survey of Consumer Finance. Financial Counseling and Planning (5): 45-

64.  

39. Chang, Y. Regina in Sandra J. Huston. 1995. Patterns of Adequate Household Emergency 

Fund Holdings: A Comparison of Households in 1983 and 1986. Financial Counseling and 

Planning (6): 119-128. 

40. Chang, Y. Regina, Sherman Hanna in Jessie X. Fan. 1997.  Emergency Fund Levels: Is 

Household Behavior Rational? Financial Counseling and Planning 8 (1): 47-56. 

41. Chen, Haiyang in Ronald P. Volpe. 1998. An Analysis of Personal Financial Literacy 

Among College Students. Financial Services Review 7 (2); 107-128. 

42. Dahlbäck, Olof. 1991. Saving and risk taking. Journal of Economic Psychology 12 (3): 

479-500. 

43. Dang, Thai-Thanh, Herwig Immervoll, Daniela Mantovani, Kristian Orsini in Holly 

Sutherland. 2006. An Age Perspective on Economic Well-Being and Social Protection in 

Nine OECD Countries. OECD Social, Employment and Migration Working Papers 34: 1-55. 

Dostopno prek: http://www.oecd.org/document/4/0,3343,en_2649_33729_2380420_1_1_1_ 

1,00.html (27. december 2009). 

44. Daniel, Kent, David Hirshleifer in Avanidhar Subrahmanyam. 1998. Investor Psychology 

and Security Market Under- and Overreactions. Journal of Finance 53 (6): 1839-1886. 



126 

 

 

45. De Bondt, Werner F.M. in Richard Thaler. 1985. Does the Stock Market Overreact? 

Journal of Finance 40 (3): 793-805. 

46. De Long, J. Bradford, Andrei Shleifer, Lawrence H. Summers in Robert J. Waldmann. 

1989. The Size and Incidence of the Losses from Noise Trading. The Journal of Finance 44 

(3): 681-696. 

47. DeVaney, Sharon A. in Ruth H. Lytton. 1995. Household Insolvency: A Review of 

Household Debt Repayment, Delinquency, and Bankruptcy. Financial Services Review 4 (2): 

137-156. 

48. Dimovski, Vlado in Aleksandra Gregorič. 2000. Temelji bančništva. Ljubljana: 

Ekonomska fakulteta. 

49. Dwyer, Peggy D., James H. Gilkeson in John A. List. 2002. Gender differences in 

revealed risk taking: Evidence from mutual fund investors. Economic Letters 76 (2): 151-158. 

50. Fabozzi, Frank J. 1992. Capital markets: institutions and instruments. Englewood Cliffs: 

Prentice-Hall. 

51. Faff, Robert, Daniel Mulino and Daniel Chai. 2008. On The Linkage between Financial 

Risk Tolerance and Risk Aversion. The Journal of Financial Research 31 (1): 1-23. 

52. Fama, Eugene F. 1991. Efficient Capital Markets: II. Journal of Finance, 46 (5): 1575-

1617. 

53. Ferligoj, Anuška. 2003. Razvrščanje v skupine. Metodološki zvezki 4. Ljubljana: 

Fakulteta za družbene vede. 

54. Ferligoj, Anuška, Karmen Leskovšek in Tina Kogovšek. 1995. Zanesljivost in veljavnost 

merjenja. Metodološki zvezki 11. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

55. Fisher, Kenneth L. in Meir Statman. 1999. A Behavioral Framework for Time 

Diversification. Financial Analysts Journal 55 (3): 88-97. 

 

 



127 

 

 

56. Fricker, Ronald D. 2006. Sampling Methods for Web and E-mail Surveys. Dostopno prek: 

http://www.nps.navy.mil/orfacpag/resumePages/papers/frickerpa/Draft Internet Survey 

Sampling Chapter.pdf (15. september 2009). 

57. Fuller, Russell J. 2000. Behavioral Finance and the Sources of Alpha. Dostopno prek: 

http://www.fullerthaler.com/downloads/bfsoa.pdf (9. september 2009). 

58. Garcia, Gillian G. 1997. Protecting Bank Deposits. Economic Issues 9. Washington DC: 

International Monetary Fund. Dostopno prek: http://204.180.229.21/EXTERNAL/PUBS/FT/ 

ISSUES9/issue9.pdf (10. september 2009). 

59. Grable, John in Ruth H. Lytton. 1998. Investor Risk Tolerance: Testing The Efficacy Of 

Demographics As Differentiating And Classifying Factors. Financial Counseling and 

Planning 9 (1): 61-74. 

60. --- 1999. Financial risk tolerance revisited: the development of a risk assessment 

instrument. Financial Services Review (8): 163-181. 

61. Grable, John, Sonya L. Britt in Farrell J. Webb. 2008. Environmental and Biopsychosocial 

Profiling as a Means for Describing Financial Risk-Taking Behavior. Journal of Financial 

Counseling and Planning 19 (2): 3-18.  

62. Greninger, Sue A., Vickie L. Hampton in Karrol A. Kitt. 1996. Ratios and Benchmarks 

for Measuring the Financial Well-Being of Families and Individuals. Financial Services 

Review 5 (1): 57-70. 

63. Groznik, Peter. 2001. Kaj so osebne finance. Moje finance (1): 9-20. 

64. Halek, Martin in Joseph G. Eisenhauer. 2001. Demography of Risk Aversion. The Journal 

of Risk and Insurance 68 (1): 1-24. 

65. Hallahan, Terrence A., Robert W. Faff in Michael D. McKenzie. 2004. An empirical 

investigation of presonal financial risk tolerance. Financial Services Review 13 (1): 57-78. 

66. Hanna, Sherman in Peng Chen. 1997. Subjective And Objective Risk Tolerance: 

Implications For Optimal Portfolios. Financial Counseling and Planning 8 (2): 17-26. 



128 

 

 

67. Hefferan, Colien. 1982. Determinants and Patterns of Family Savings. Family and 

Consumer Sciences Research Journal 11 (1): 47-55. 

68. Hirshleifer, David. 2001. Investor Psychology and Asset Pricing. Journal of Finance 56 

(4): 1533-1597. 

69. Huber, Rok. 2007. Osebne finance za vsakogar. Dostopno prek: 

http://www.revija.mojedelo.com/karierni-razvoj/osebne-finance-za-vsakogar-189.aspx (28. 

april 2008). 

70. Slovenija: Jesensko poročilo 2006. Analize, raziskave in razvoj. Ljubljana: UMAR.  

71. Kahneman, Daniel in Amos Tversky. 1974. Judgment under Uncertainty: Heuristics and 

Biases. Science 185 (4157): 1124-1131. Dostopno prek: http://psiexp.ss.uci.edu/ 

research/teaching/Tversky_Kahneman_1974.pdf (4. avgust 2009). 

72. --- 1979. Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica 47 (2): 263-

291. 

73. --- 1981. The Framing of Decisions and the Psychology of Choice. Science 211 (4481): 

453-458. 

74. Kalton, Graham in Vasja Vehovar. 2001. Vzorčenje v anketah. Ljubljana: Fakulteta za 

družbene vede. 

75. Kapitalska družba. 2007. Odnos Slovencev do starosti in varčevanja za starost. Dostopno 

prek: http://www.kapitalska-druzba.si/_files/428/raziskava_odnos_do_starosti.pdf (11. 

november 2009). 

76. Katona, George. 1974. Psychology and Consumer Economics. The Journal of Consumer 

Research 1 (1): 1-8. 

77. KD Skladi, družba za upravljanje. Dostopno prek: http://www.kd-skladi.si (4. avgust 

2009). 

78. Keown, J. Arthur. 2003. Personal Finance: turning money into wealth. Upper Saddle 

River (NJ) : Prentice Hall. 



129 

 

 

79. Kleindienst, Robert. 2001. Varčevanje v domačih in tujih delnicah: najboljša pot za 

doseganje dolgoročnih finančnih ciljev. Ljubljana: GV založba. 

80. Kleindienst, Robert, Marko Rems in Marko Simoneti. 2001. Projekt: Razvoj trga kapitala 

v Sloveniji. Raziskava: Varčevalne navade in mnenja slovenskih investitorjev. Ljubljana: 

Časnik Finance. 

81. Kohn, Meir. 1994. Financial institutions and markets. New York: McGraw-Hill. 

82. Koonce, Joan C., Yoko Mimura, Teresa A. Mauldin, A. Michael Rupured in Jenny Jordan. 

2008. Financial Information: Is It Related to Savings and Investing Knowledge and Financial 

Behavior of Teenagers? Journal of Financial Counseling and Planning 19 (2): 19-29. 

83. Kotlikoff, Laurence J. in B. Douglas Bernheim. 2001. Household financial planning and 

financial literacy. V Essays on saving, bequests, altruism, and life-cycle planning, ur. L. J. 

Kotlikoff, 427-478. Cambridge, MA: MIT Press. 

84. Kračun, Davorin. 1999. Osnove ekonomske teorije I. Maribor: Ekonomsko-poslovna 

fakulteta. 

85. Lang, Larry R. in Thomas H. Gillespie. 1984. Strategy for personal finance. New York: 

McGraw-Hill. 

86. Lee, H. Kyung in Sherman Hanna. 1995. Investment Portfolios and Human Wealth. 

Financial Counseling and Planning (6): 147-152. 

87. Lee, Charles M. C., Andrei Shleifer in Richard H. Thaler. 1990. Anomalies: Closed-End 

Mutual Funds. The Journal of Economic Perspectives 4 (4): 153-164. 

88. Leibenstein, H. 1950. Bandwagon, Snob, and Veblen Effects in the Theory of Consumers' 

Demand. The Quarterly Journal of Economics 64 (2): 183-207. 

89. Levine, Sumner N. 1988. Financial Analyst's Handbook. Homewood, Illinois: Dow Jones-

Irwin. 



130 

 

 

90. Lichtenberg, Frank R. 2007. The Impact of New Drugs on U.S. Longevity and Medical 

Expenditure, 1990–2003: Evidence from Longitudinal, Disease-Level Data. American 

Economic Review 97 (2): 438-443. 

91. Livingstone, Sonia M. in Peter K. Lunt. 1992. Predicting personal debt and debt 

repayment: Psychological, social and economic determinants. Journal of Economic 

Psychology (13): 111-134. 

92. Ljubljanska borza. 2006. Letno statistično poročilo. Dostopno prek:  

http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?att=5121&sid=pzR79kYsQh8OTfaA (1. oktober 2009). 

93. --- 2007. Letno statistično poročilo. Dostopno prek: http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?att 

=7053&sid=pzR79kYsQh8OTfaA (1. oktober 2009). 

94. --- 2008. Letno statistično poročilo. Dostopno prek:  http://www.ljse.si/cgi-bin/jve.cgi?att 

=10223&sid=pzR79kYsQh8OTfaA (1. oktober 2009).  

95. Lončarski, Igor. 2001. Finančne naložbe. Moje finance (1): 50-53. 

96. Lubej, Samo. 2005. Vzajemni skladi za vsakogar. Maribor: Kapital. 

97. Lyons, Angela, Urvi Neelakantan in Erik Scherpf. 2008. Gender and Marital Diferences in 

Wealth and Investment Decisions. Journal of Personal Finances 6 (4): 57-76. 

98. McInish, Thomas H. 1982. Individual investors and risk-taking. Journal of Economic 

Psychology 2 (2): 125-136. 

99. Mishkin, Frederic. S. in Stanley G. Eakins. 1997. Financial Markets and Institutions. 

Massachusetts: Addison-Wesley. 

100. Mittal, Manish in R.K. Vyas. 2009. Do Women Differ in Their Investment Information 

Processing Style? Indian Journal of Gender Studies 16 (1): 99-108. 

101. Mramor, Dušan. 1993. Uvod v poslovne finance. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

102. Nikolopoulos, Chris in Paul Fellrath. 1994. A Hybrid Expert System for Investment 

Advising. Neural Networks: IEEE World Congress on Computational Intelligence 3 (3): 



131 

 

 

1818-1820. Dostopno prek: http://www.it.iitb.ac.in/~palwencha/ES/J_Papers/HY_APP.pdf 

(10. november 2009).  

103. Nofsinger, John R. in H. Kent Baker. 2002. The psychological biases of investors. 

Financial Services Review (11): 97-116. 

104. Novak, Bojana, Maja Gazvoda in Marjan Divjak. 2000. Finančni instrumenti in njihovi 

trgi. V Trg kapitala v Sloveniji: prikazi, analize, mnenja, ur. Dušan Mramor, 21-83. 

Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

105. Odean, Terrance. 1998. Are Investors Reluctant to Realize Their Losses? Journal of 

Finance 53 (5): 1775-1798. Dostopno prek: http://www.master-ape.ens.fr/wdocument/master/ 

cours/ecth13/Odean%201998.pdf (8. avgust 2009). 

106. O’Neal, Edward S. 1997. How Many Mutual Funds Constitute a Diversified Mutual 

Fund Portfolio? Financial Analysts Journal 53 (2): 37-46. 

107. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2009. OECD 

Reviews of Labour Market and Social Policies: Slovenia. Dostopno prek: 

www.oecd.org/els/slovenia2009 (27. december 2009). 

108. Palsson, Anne-Marie. 1996. Does the degree of relative risk aversion vary with 

household characteristics? Journal of Economic Psychology 17 (6): 771-787. 

109. Paulin, Geoffrey D. 1995. A Comparison of Consumer Expenditures by Housing Tenure. 

The Journal of Consumer Affairs 29 (l): 164-198. 

110. Peress, Joel. 2004. Wealth, Information Acquisition, and Portfolio Choice. The Review of 

Financial Studies 17 (3): 879-914. 

111. Pirtovšek, Matej. 2001. Finančne naložbe. Moje finance (1): 49-50. 

112. Porter, Nancy M. in E. Thomas Garman. 1993. Testing a Conceptual Model of Financial 

Well-Being. Financial Counseling and Planning (4): 135-164. Dostopno prek: 

http://6aa7f5c4a9901a3e1a1682793cd11f5a6b732d29.gripelements.com/pdf/vol-49.pdf (24. 

september 2009). 



132 

 

 

113. Prašnikar, Janez in Žiga Debeljak. 1998. Ekonomski modeli za poslovno odločanje. 

Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

114. Prohaska, Zdenko. 2004. Finančni trgi. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

115. Prawitz, Aimee D., E. Thomas Garman, Benoit Sorhaindo, Barbara O’Neill, Jinhee Kim 

in Patricia Drentea. 2006. The InCharge Financial Distress/Financial Well-Being Scale: 

Development, Administration, and Score Interpretation. Financial Counseling and Planning 

17 (1): 34-50. Dostopno prek: http://www.pfeef.com/scale/IFDFW%20Scale%20Article% 

202006%20FinancialCounselingPlanningVol1714.pdf (15. september 2009). 

116. Rabin, Matthew. 1996. Psychology and economics. Dostopno prek: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.42.9558&rep=rep1&type=pdf (9. 

avgust 2009). 

117. Raiffeisen Banka. Dostopno prek: http://www.raiffeisen.si/ (11. november 2009). 

118. Rebernik, Miroslav. 1999. Ekonomika podjetja. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

119. Riley, William B. Jr. in K. Victor Chow. 1992. Asset Allocation and Individual Risk 

Aversion. Financial Analysts Journal 48 (6): 32-37. 

120. Ryland, Philip. 1998. Pocket investor. London : The Economist.  

121. Ribnikar, Ivan. 1997. Denarni sistem in denarna teorija. Ljubljana: Ekonomska 

fakulteta. 

122. --- 2000. Financial intermediation in a small (transition) economy. Economic and 

Business Review 2 (2): 113-125. 

123. Saraoglu, Hakan in Miranda Lam Detzler. 2002. A Sensible Mutual Fund Selection 

Model. Financial Analysts Journal 58 (3): 60-72. 

124. Saunders, Anthony. 2000. Financial institutions management: a modern perspective. 

Boston: Irwin/McGraw-Hill. 

125. Scharfstein, David in Jeremy Stein. 1990. Herd behavior and investment. The American 

Economic Review 80 (3): 465-479.   



133 

 

 

126. Schooley, Diane K. in Debra Drecnik Worden. 1999. Investors' Asset Allocations versus 

Life-Cycle Funds. Financial Analysts Journal 55 (5): 37-43.    

127. Schuchardt, Jane, Dorothy C. Bagwell, William C. Bailey, Sharon A. DeVaney, John E. 

Grable, Irene E. Leech, Jean M. Lown, Deanna L. Sharpe in Jing J. Xiao. 2007. Personal 

Finance: An Interdisciplinary Profession (Commentary). Financial Counseling and Planning 

18 (1): 1-9. Dostopno prek: https://www1067.ssldomain.com/afcpe/doc/Vol1816.pdf (8. 

september 2009). 

128. Schultz, Theodore. 1961. Investment in Human Capital. American Economic Review 51 

(1): 1-17. 

129. Shefrin, Hersh. 2000. Beyond Greed and Fear: Understanding Behavioral Finance and 

the Psychology of Investing. Boston: Harvard Business School Press. 

130. Shefrin, Hersh in Meir Statman. 1985. The Disposition to Sell Winners Too Early and 

Ride Losers Too Long: Theory and Evidence. Journal of Finance 40 (3): 777-790. 

131. Shiller, Robert J. 1998. Human Behavior and the Efficiency of the Financial System.  

Dostopno prek: http://www.andreisimonov.com/Class/shiller_beh.pdf (12. avgust 2009). 

132. --- 2003. Human From Efficient Markets Theory to Behavioral Finance. Journal of 

Economic Perspectives 17 (1): 83-104. Dostopno prek: http://www.rau.ro/intranet/JEP/ 

2003/1701/17010083.pdf (12. avgust 2009). 

133. Simon, Herbert A. 1955. A Behavioral Model of Rational Choice. The Quarterly Journal 

of Economics 69 (1): 99-118.   

134. Slovenski računovodski standard 39 (2003). Ur. l. RS 5/2003 (17. januar 2003). 

135. Slovic, Paul. 1972. Psychological Study of Human Judgement: Implications for 

Investment Decision Making. Journal of Finance 27 (4): 779-799. 

136. Sklep o načinu in pogojih za trženje in oglaševanje investicijskih skladov. Ur. l. RS 

52/2007 (12. junij 2007). 



134 

 

 

137. Spitzer, John J. in Sandeep Singh. 1999. The Rule Of 72? Financial Counseling and 

Planning 10 (1): 1-3. 

138.  Statistični urad RS. Dostopno prek: http://www.stat.si/index.asp (11. november 2009). 

139. Statman,  Meir. 1987. How Many Stocks Make a Diversified Portfolio? The Journal of 

Financial and Quantitative Analysis 22 (3): 353-363. 

140. --- 1999. Behavioural Finance: Past Battles and Future Engagements. Financial Analysts 

Journal 55 (6): 18-27. 

141. Sung, Jaimie in Sherman Hanna. 1996. Factors related to risk tolerance. Financial 

Counseling and Planning (7): 11-20. 

142. Svilan, Sibil. 1990. Vrednostni papirji: namen in vrste, oblikovanje in trgovanje ter 

upravljanje. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

143. Swinkels, Laurens in Pawel Rzezniczak. 2009. Performance evaluation of Polish mutual 

fund managers. International Journal of Emerging Markets 4 (1): 26-42. 

144. Špec, Boštjan. 1996. Poslovanje na podlagi notranjih informacij. Ljubljana: 

Gospodarski vestnik. 

145. Thaler, Richard H. 1999. Mental Accounting Matters. Journal of Behavioral Decision 

Making 12 (3): 183-206. 

146. Thaler, Richard H. in Hersh M. Shefrin. 1981. An Economic Theory of Self-Control. The 

Journal of Political Economy 89 (2): 392-406.  

147. Thaler, Richard H. in J. Peter Williamson. 1994. College and University Endowment 

Funds: Why Not 100 % Equities? Journal of Portfolio Management 21 (1): 27-37. 

148. Thorley, Steven. R. 1995. The Time-Diversification Controversy. Financial Analysts 

Journal 51 (3): 68-76. 

149. Triglav družba za upravljanje (Triglav DZU). Dostopno prek: http://www.triglav-du.si/ 

(1. oktober 2009). 

150. Veselinovič, Draško. 1995. Borzni priročnik. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 



135 

 

 

151. Volpe, Ronald P., Haiyang Chen in Joseph J. Pavlicko. 1996. Personal Investment 

Literacy Among College Students: A Survey. Financial Practice and Education (6): 86-94. 

Dostopno prek: http://maagblog.ysu.edu/financialliteracy/files/2009/03/volpe4.pdf (15. 

september 2009).  

152. Volpe, Ronald P., Joseph E. Kotel in Haiyang Chen. 2002. A Survey Of Investment 

Literacy Among Online Investors. Financial Counseling and Planning 13 (1): 1-13. 

153. Volpe, Ronald P., Haiyang Chen in Sheen Liu. 2006. An analysis of the importance of 

personal finance topics and the level of knowledge possessed by working adults. Financial 

Services Review (15): 81-99. 

154. Von Neumann, John in Oscar Morgenstern. 1947. The Theory of Games and Economic 

Behavior. Princeton, N.J.: Princeton University Press. 

155. Waggle, Doug in Basil Englis. 2000. Asset allocation decisions in retirement accounts: 

an all-or-nothing proposition? Financial Services Review 9 (1): 79-92. 

156. Ward, Joe H. 1963. Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function. Journal 

of the American Statistical Association 58 (301): 236-244. 

157. Wärneryd, Karl-Erik. 1999. The psychology of saving: a study on economic psychology. 

Cheltenham: Edward Elgar Publishing, Inc. Dostopno prek: Google books. 

158. Wilmoth, Janet in Gregor Koso. 2002. Does Marital History Matter? Marital Status and 

Wealth Outcomes among Preretirement Adults. Journal of Marriage and Family 64 (1): 254-

268. 

159. Winship, Christopher in Robert D. Mare. 1984. Regression Models with Ordinal 

Variables. American Sociological Review 49 (4): 512-525. 

160. Xiao, Jing J. 1995. Patterns of Household Financial Asset Ownership. Financial 

Counseling and Planning (6): 99-106. 

161. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-1). Ur. l. RS 110/2002 

(18. december 2002). 



136 

 

 

162. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1). Ur. l. RS 106/1999 (23. 

december 1999). 

163. Zakon o zavarovalništvu (ZZavar). Ur. l. RS 13/2000 (17. februar 2000). 

164. Glas gospodarstva. 2003. Naložbeno življenjsko zavarovanje, (3. november). Dostopno 

prek: www.gzs.si/pripone/3994 (22. avgust 2009).  

165. Zhong, Lucy X. in  Jing Jian Xiao. 1995. Determinants of Family Bond And Stock 

Holdings. Financial Counseling and Planning 6 (1): 1-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 

13 PRILOGA 

 
PRILOGA A: ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Sva absolventa družboslovne informatike in za potrebe empiričnega dela diplomskega dela sva oblikovala 
anketni vprašalnik. Postavila bi vam rada nekaj vprašanj o varčevalnih navadah in predvsem o varčevanju v 
vzajemnih skladih. Vaši odgovori so za naju zelo pomembni, zato vas vljudno prosiva, da vprašanja natančno 
preberete in vprašalnik izpolnite v celoti. Ni pravilnih in napačnih odgovorov, rada bi pridobila le vaše stališče 
do varčevanja v vzajemnih skladih. Pri vsakem vprašanju je možen samo en odgovor. Vaša anonimnost je 
zagotovljena! 
 
Najlepša hvala za sodelovanje! 
Katja & Aleš 
 
Q. Ali trenutno varčujete v vzajemnih skladih? 
a. da   
b. ne, nisem še nikoli varčeval v vzajemnih skladih 
c. ne, sem nedavno izplačal celotni znesek iz vzajemnih skladov 
 
Najprej vam bomo zastavili nekaj osnovnih, demografskih vprašanj. 
 
Q1. Spol:  
a. moški 
b. ženski 
 
Q2. Starost: (vpišite v spodnji okenček) 
 
 
 
Q3. Zakonski stan: 
a. samski-a 
b. imam partnerja (poročen ali zunajzakonska skupnost) 
c. vdovec/vdova 
d. razvezan 
e. drugo  
 
 
Q4. Dosežena izobrazba: 
a. osnovna šola ali manj 
b. srednješolska izobrazba 
c. višja, visoka ali univerzitetna izobrazba 
d. specializacija, magisterij 
e. doktorat 
  
 
 
 

vpiši 

vpiši 
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Sedaj vam bomo postavili nekaj vprašanj, ki se nanašajo na vaš finančni cilj varčevanja v vzajemnih 
skladih. 
 
Q5. Kakšen je vaš namen (cilj) varčevanja v vzajemnih skladih?  
a. varčevanje za starost  
b. varčevanje za sprotne potrebe 
c. varčevanje za nakup nepremičnine  
d. varčevanje za nakup luksuznih dobrin (jahta, vikend ...) 
e. varčevanje za potrebe otrok  
f. drugo                
 
Q6. Zastavljeni finančni cilj želim doseči: 
a. najkasneje v roku enega leta 
b. v obdobju od enega do treh let  
c. v obdobju od treh do petih let 
d. v obdobju od petih do sedmih let 
e v obdobju od sedmih do desetih let 
f. pozneje kakor v desetih letih 
 

Q7. S pomočjo lestvice od 1 do 5 ocenite, kako močno držijo za vas spodnje trditve. 1 pomeni »sploh ne drži«, 2 
»ne drži«, 3 »niti-niti«, 4 »drži« in 5 »popolnoma drži«.   (v vsaki vrstici obkrožite en odgovor) 

  
sploh 
ne 
drži 

ne 
drži 

niti-
niti 

drži  
popolnoma 
drži 

Q7a 
Varčevanje v vzajemnih skladih mi predstavlja 
dolgoročno finančno naložbo. 

1 2 3 4 5 

Q7b 
Moj cilj varčevanja v vzajemnih skladih je 
ohranjanje stabilnosti glavnice. 

1 2 3 4 5 

Q7c 
Dolžina varčevanja, v katerem želim doseči svoj 
finančni cilj, mi določa, kolikšen del sredstev bom 
plemenitil v tveganih vzajemnih skladih. 

1 2 3 4 5 

Q7d 
Imam jasno postavljen-e cilj-e, ki je/so izraženi v 
številkah in času. 

1 2 3 4 5 

 
 
 
Sedaj vam bomo postavili nekaj vprašanj, ki se nanašajo na vaše trenutne finančne razmere.  
  
Q8. S pomočjo lestvice od 1 do 5 ocenite, kako močno držijo za vas spodnje trditve. 1 pomeni »popolnoma ne 
drži«, 2 »ne drži«, 3 »niti-niti«, 4 »drži« in 5 »popolnoma drži«.   (v vsaki vrstici obkrožite en odgovor) 

  
sploh 
ne 
drži 

ne 
drži 

niti-
niti 

drži  
popolnoma 
drži 

Q8a Imam redne finančne prihodke  1 2 3 4 5 
Q8b Moja trenutna zaposlitev je precej nestabilna 1 2 3 4 5 

Q8c 
Moji mesečni finančni prihodki so večji kot mesečni 
odhodki, kar mi omogoča privarčevati vsaj 10 % ali 
več od celotnega prihodka 

1 2 3 4 5 

Q8d Najverjetneje bom imel finančno varno upokojitev 1 2 3 4 5 

Q8e 
Zelo težko bi prenesel nepričakovan finančni 
odtegljaj (npr. za popravilo avtomobila) v višini 
1.000 EUR. 

1 2 3 4 5 

vpiši 
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Q8f 
Imam dovolj privarčevanih sredstev, da bi v primeru 
izgube mesečnega prihodka lahko vzdrževal enak 
trenutni življenski slog še vsaj 3 do 6 mesecev. 

1 2 3 4 5 

 
 
Q9. Kolikšna je okvirna višina vašega mesečnega dohodka? (Kot dohodek upoštevajte vse prejemke (plača, 
pokojnina, nadomestilo za brezposelnost, štipendija, otroški dodatek, dohodek iz dejavnosti, iz kmetijstva, iz 
najemnin, dividende, študentski servis ipd.). Kreditov (npr. za stanovanje, avto, ipd.) ne odštevajte od mesečnega 
neto dohodka. 
 
 
 
Q10. Kolikšna je okvirna višina vašega celotnega prihranka, ki ga imate trenutno na voljo in bi ga lahko vložili? 
a) do 5.000 EUR 
b) od 5.001-10.000 EUR 
c) od 10.001-15.000 EUR 
d) od 15.001-30.000 EUR 
e) več kot 30.001 EUR 
 
Q11. Finančno odgovorni ste za: (v vsaki vrstici obkrožite en odgovor) 

  DA NE 
Q7a Samo zase 1 2 
Q7b Zase in za (vsaj) enega otroka 1 2 

Q7c 
Zase in za (vsaj) enega odraslega (partnerja, mamo, 
očeta) 

1 2 

Q7d Zase, za (vsaj) enega otroka in (vsaj) enega odraslega 1 2 

Q7e 
Nobenega (sem sam-a finančno odvisen od nekoga 
drugega) 

1 2 

  
 
Sedaj vam bomo postavili nekaj vprašanj, ki se nanašajo na vaš odnos do tveganja. 
 
Q12. Če bi nepričakovano dobil 20.000 € za investiranje, kaj bi naredil-a? 
a. sredstva bi položil na bančni račun, račun denarnega trga oziroma v bančno vezavo   
b. sredstva bi vložil v bolj varne obveznice oziroma obvezniške vzajemne sklade  
c. sredstva bi vložil v delnice oziroma delniške vzajemne sklade  
d. drugo  
 
Q13. Na razpolago imate najboljši in najslabši rezultat štirih investicijskih odločitev, katero bi izbrali? 
a. v najboljšem primeru bi dobili 200 €, v najslabšem pa bi izgubili 0 €  
b. v najboljšem primeru bi dobili 800 €, v najslabšem pa bi izgubili 200 €  
c. v najboljšem primeru bi dobili 2.600 €, v najslabšem pa bi izgubili 800 €  
d. v najboljšem primeru bi dobili 4.800 €, v najslabšem pa bi izgubili 2.400 €  
 
Q14. Denimo, da vam sorodnik zapusti dediščino v višini 100.000 €, katero morate v celoti vložiti v eno od 
spodnjih možnosti. Katero bi izbrali? 
a. varčevalni račun ali vzajemni sklad denarnega trga 
b. vzajemni sklad, ki ima v lasti delnice in obveznice 
c. v portfelj, oblikovan iz cca. 15-ih delnic različnih podjetij 
d. v različne surovine kot so zlato, srebro, nafta ipd.    
 

vpiši 

vpiši 
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Q15. Če bi moral vložiti 20.000 €, katera od spodnje investicijske izbire bi vam bila najbolj privlačna?  
a. 60 % v manj tvegane naložbe, 30 % v srednje tvegane naložbe in 10 % v visoko tvegane naložbe 
b. 30 % v manj tvegane naložbe, 40 % v srednje tvegane naložbe in 30 % v visoko tvegane naložbe 
c. 10 % v manj tvegane naložbe, 40 % v srednje tvegane naložbe in 50 % v visoko tvegane naložbe 
 
Sedaj vam bomo postavili nekaj vprašanj, ki se nanašajo na vaše investicijsko znanje in izkušnje.  
 
Q16. S pomočjo lestvice od 1 do 5 ocenite, kako močno držijo za vas spodnje trditve. 1 pomeni »popolnoma ne 
drži«, 2 »ne drži«, 3 »niti-niti«, 4 »drži« in 5 »popolnoma drži«.   (v vsaki vrstici obkrožite en odgovor) 

  
sploh 
ne 
drži 

ne 
drži 

niti-
niti 

drži  
popolnoma 
drži 

Q16a 
Imam večletne izkušnje z varčevanjem v delnicah 
in obveznicah.  

1 2 3 4 5 

Q16b 
Pred naložbo poiščem vse možne informacije o tej 
naložbi in jo primerjam z drugimi razpoložljivimi 
metodami. 

1 2 3 4 5 

Q16c 
Ker je veliko mojih prijateljev in znancev vložilo 
sredstva v vzajemne sklade Balkana, sem tudi sam 
vložil del sredstev v te sklade. 

1 2 3 4 5 

Q16d 
Pred naložbo grem na posvetovanje k finančnemu 
svetovalcu. 

1 2 3 4 5 

Q16e 
Imam kar precejšnje znanje o vzajemnih skladih in 
o tovrstni finančni naložbi. 

1 2 3 4 5 

Q16f V vzajemnih skladih varčujem že dlje časa. 1 2 3 4 5 

Q16g 
Brez problemov bi prijatelju pojasnil pojme kot so 
standardni odklon, beta in druge mere tveganja. 

1 2 3 4 5 

Q16h 
Dnevno posvetim vsaj 30 min svojega časa 
prebiranju finančnih vsebin na spletu, tiskanih 
medijih ipd. 

1 2 3 4 5 

 
Sedaj vam bomo postavili nekaj vprašanj, ki se nanašajo na vaš trenutni osebni portfelj (košarico) 
vzajemnih skladov. 
 
Q17. Kolikšen delež vseh privarčevanih sredstev imate vloženih v vzajemne sklade (v primerjavi z bančnimi 
vezavami, nepremičninami, delnicami ipd.)? Številko vpišite v spodnji okenček. (Primer: v kolikor denimo vaš 
delež vloženih sredstev v vzajemnih skladih predstavlja 30 % vseh privarčevanih sredstev, vloženih v druge 
naložbene oblike, vpišite v okenček številko 30. V kolikor varčujete izključno samo v vzajemnih skladih vpišite 
številko 100, saj je delež vloženih sredstev 100 %.)  
 
 
 
Q18. Kolikšen delež sredstev, ki ste jih namenili varčevanju v vzajemnih skladih, imate vložene v nadpovprečno 
tvegane (delniške, indeksne) vzajemne sklade? (v primerjavi s srednje tveganimi obvezniškimi in mešanimi 
skladi ter manj tveganimi denarnimi skladi in skladi skladov). Številko vpišite v spodnji okenček. (Primer: v 
kolikor denimo vaš delež vloženih sredstev v tvegane vzajemne sklade predstavlja 30 % celotnih vloženih 
sredstev, ki ste jih namenili varčevanju v vzajemnih skladih, vpišite v okenček številko 30. V kolikor imate vsa 
sredstva naložena izključno v tvegane vzajemne sklade vpišite številko 100, saj je delež tveganih skladov v 
vašem portfelju 100 %.) 
 

vpiši 

vpiši 
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Q19. Koliko različnih vzajemnih skladov sestavlja vaš celotni portfelj vzajemnih skladov? Vpišite številko v 
spodnji okenček. 
  
 
 
Q20. V letu 2008 je bilo obdobje rdeče tečajnice in nastopila je finančna kriza. Katera trditev najbolj opisuje 
vaše ravnanje v tem obdobju: 
a. izplačal sem večino sredstev iz vzajemnih skladov 
b. sredstva sem premestili iz bolj tveganih vzajemnih skladov v manj tvegane 
c. vplačal sem dodatna sredstva v vzajemne sklade (kupuj poceni) 
d. moj portfelj vzajemnih skladov je ostal nespremenjen 
e. drugo  
 
 
 
PRILOGA B: PROFIL VLAGATELJA 
   
Q6. Zastavljeni finančni cilj želim doseči: 
a. najkasneje v roku enega leta 
b. v obdobju od enega do treh let  
c. v obdobju od treh do petih let 
d. v obdobju od petih do sedmih let 
e v obdobju od sedmih do desetih let 
f. pozneje kakor v desetih letih 
 
Q21. Zamislite si, da želite doseči varčevalni cilj - nakup stanovanja v petih letih. Za katero izmed naložb bi se 
najverjetneje odločili?  
a. varčeval bi v okviru nacionalne stanovanjske varčevalne sheme 
b. izbral bi namensko bančno varčevanje oz. bančni depozit 
c. izbral bi obveznice, ker je verjetnost izgube (dela) vloženih sredstev dokaj majhna 
d. izbral bi delnice, ker je večja oz. hitrejša možnost višjih donosov, čeprav obstaja tudi hitrejša možnost izgube 
(dela) vloženih sredstev 
e. izbral bi izvedene finančne instrumente, ker je velika možnost visokih donosov, čeprav obstaja tudi velika 
možnost izgube (dela) vloženih sredstev 
f. drugo 
 
Q22. Katero znižanje vrednosti naložbe je v obdobju varčevanja za vas še sprejemljivo? 
a. vrednost naložbe se ne sme znižati pod vloženi znesek  
b. znižanje za največ desetino  
c. znižanje za največ četrtino 
d. znižanje za največ tretjino 
e. največ za polovico 
f. tudi za več kot polovico 
 
Q23. Kdaj bi zaradi negativnih donosov najverjetneje unovčili naložbo pred potekom načrtovanega obdobja 
varčevanja?  
a. če bi imel sklad negativen donos šest mesecev zapored  
b. če bi imel sklad negativen donos dvanajst mesecev zapored 
c. če bi imel sklad negativen donos šestintrideset mesecev zapored 
d. ne bi izstopil pred načrtovanim potekom obdobja varčevanja 

vpiši 

vpiši 

vpiši 
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e. drugo  
 
Q24. Kateri donos bi vas zadovoljil?  
a. donos, ki bi ohranjal realno vrednost vloženih sredstev  
b. donos, ki bi bil višji od obresti bančnega depozita  
c. v povprečju 7 odstotkov letno  
d. v povprečju 12 odstotkov letno 
e. več kakor 12 odstotkov letno 
 
Q25. Kakšne so vaše izkušnje z varčevanjem v vrednostnih papirjih?  
a. doslej v vrednostnih papirjih še nisem varčeval  
b. imam manjše izkušnje 
c. imam srednje velike izkušnje 
c. v vrednostnih papirjih varčujem že dlje časa in imam zelo veliko izkušenj 
 
Q26. Kje imate trenutno v večini naložena sredstva?  
a. v denarju, na računu in bančnih vlogah  
b. v življenjskih zavarovanjih  
c. v obveznicah, obvezniških skladih  
d. v delnicah in obveznicah, mešanih skladih 
e. v delnicah, delniških skladih 
f. nimam prihrankov 
g. drugo/kombinacija  
 
  
Q27. S tržnim, valutnim, obrestnim, likvidnostnim tveganjem in drugimi tveganji v zvezi z naložbo v vzajemne 
sklade sem:  
a. zelo dobro seznanjen(-a) 
b. dobro seznanjen(-a) 
c. slabo seznanjen(-a) 
d. zelo slabo seznanjen(-a) 
 
 
 
 
PRILOGA C: TOČKOVNIK PROFILA VLAGATELJA 
 
 

1 točka 2 točki 3 točke 4 točke 5 točk 6 točk
v6a v6b v6c v6d v6e v6f 
v21a v21b v21c v21f v21d v21e 
v22a v22b v22c v22d v22e v22f 
v23a v23b v23c v23d v23e 
v24a v24b v24c v24d v24e v24f 
v25a v25b v25c v25d 
v26a v26b v26g v26c v26d v26e 
v25d v25c v25b v25a 

vpiši 

vpiši 



143 

 

 

PRILOGA D: OPISNE STATISTIKE  
 

 

Tabela 13.1: Razvrstitev po spolu znotraj posameznega profila vlagateljev 

3 74 40 117

2,6% 63,2% 34,2% 100,0%

37,5% 67,3% 74,1% 68,0%

5 36 14 55

9,1% 65,5% 25,5% 100,0%

62,5% 32,7% 25,9% 32,0%

8 110 54 172

4,7% 64,0% 31,4% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Spol

odstotek (%) znotraj profil_vlagatelja

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Spol

odstotek (%) znotraj profil_vlagatelja

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Spol

odstotek (%) znotraj profil_vlagatelja

moški

ženske

Spol

Skupaj

konservativni
vlagatelj

zmerni
vlagatelj

dinamicni
vlagatelj

profil_vlagatelja

Skupaj

 
 
 

Tabela 13.2: Izobrazbena struktura vlagateljev znotraj posameznega finančnega profila 

0 5 3 0 0 8

,0% 62,5% 37,5% ,0% ,0% 100,0%

,0% 7,4% 3,5% ,0% ,0% 4,7%

3 40 56 7 4 110

2,7% 36,4% 50,9% 6,4% 3,6% 100,0%

100,0% 58,8% 65,9% 70,0% 66,7% 64,0%

0 23 26 3 2 54

,0% 42,6% 48,1% 5,6% 3,7% 100,0%

,0% 33,8% 30,6% 30,0% 33,3% 31,4%

3 68 85 10 6 172

1,7% 39,5% 49,4% 5,8% 3,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Frekvenca

odstotek (%) znotraj
profil_vlagatelja

odstotek (%) znotraj
Dosežena izobrazba

Frekvenca

odstotek (%) znotraj
profil_vlagatelja

odstotek (%) znotraj
Dosežena izobrazba

Frekvenca

odstotek (%) znotraj
profil_vlagatelja

odstotek (%) znotraj
Dosežena izobrazba

Frekvenca

odstotek (%) znotraj
profil_vlagatelja

odstotek (%) znotraj
Dosežena izobrazba

konservativni
vlagatelj

zmerni
vlagatelj

dinamicni
vlagatelj

profil_vlagatelja

Skupaj

osnovna šola
ali manj

srednješolska
izobrazba

višja, visoka
ali

univerzitetna
izobrazba

specializacija,
magisterij doktorat

Dosežena izobrazba

Skupaj
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Tabela 13.3: Delež sredstev vloženih v nadpovprečno tvegane sklade 

38 22,1 22,1

32 18,6 18,6

102 59,3 59,3

172 100,0 100,0

1. do 30%

2. od 40% do
50%

3. več kot 60%

Skupaj

Frekvenca Delež (%) Veljaven delež (%)

 
 

Tabela 13.4: Spearmanov koeficient korelacije rangov indikatorjev spremenljivke »stopnja 

prevzemanja tveganja« 

1,000 ,101 ,301** ,268**

. ,185 ,000 ,000

172 172 172 172

,101 1,000 ,034 ,269**

,185 . ,656 ,000

172 172 172 172

,301** ,034 1,000 ,203**

,000 ,656 . ,007

172 172 172 172

,268** ,269** ,203** 1,000

,000 ,000 ,007 .

172 172 172 172

Korelacijski koeficient

Sig. (dvostranski test)

N

Korelacijski koeficient

Sig. (dvostranski test)

N

Korelacijski koeficient

Sig. (dvostranski test)

N

Korelacijski koeficient

Sig. (dvostranski test)

N

Q12) Če bi nepričakovano dobil
20.000 € za investiranje, kaj bi
naredil-a?

Q13) Na razpolago imate najboljši
in najslabši rezultat štirih
investicijskih odločitev, katero bi
izbrali?

Q14) Denimo, da vam sorodnik
zapusti dediščino v višini 100.000
€, katero morate v celoti vložiti v
eno od spodnjih možnosti. Katero
bi izbrali?

Q15) Če bi moral vložiti 20.000 €,
katera od spodnje investicijske
izbire bi vam bila najbolj privlačna?

Koeficient
korelacije
rangov
(Spearman)

Q12 Q13 Q14 Q15

stopnja značilnosti 0.01.**. 
 

 

Tabela 13.5: Delež vlagateljev, ki ima oblikovan rezervni finančni sklad 

Q8f) Imam dovolj privarčevanih sredstev, da bi v primeru izgube
mesečnega prihodka lahko vzdrževal enak trenutni življenski slog

še vsaj 3 do 6 mesecev.

22 12,8 12,8

25 14,5 14,5

22 12,8 12,8

57 33,1 33,1

46 26,7 26,7

172 100,0 100,0

1. sploh ne drži

2. ne drži

3. niti-niti

4. drži

5. popolnoma
drži

Skupaj

Frekvenca Delež (%) Veljavni delež (%)
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PRILOGA E: FAKTORSKA ANALIZA 

 

Finančne razmere posameznika 

Tabela 13.6: Delež pojasnjene variance dveh faktorjev spremenljivke »finančne razmere« 

2,164 43,276 43,276 1,720 34,398 34,398 1,589

1,409 28,178 71,454 1,039 20,781 55,178 1,303

,608 12,166 83,620

,438 8,765 92,385

,381 7,615 100,000

Faktor
1

2

3

4

5

Skupaj % Variance Komulativa % Skupaj % Variance Komulativa % Skupaj

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži Rotacija

 
 

Tabela 13.7: Meri zanesljivosti indikatorjev za spremenljivki »stabilnost zaposlitve« in 

»finančne razmere« vlagatelja                                  

Stabilnost zaposlitve

,643 2

Cronbachov alfa
koeficient

Število
indikatorjev

                                       

Finančne razmere

,747 3

Cronbachov alfa
koeficient

Število
indikatorjev

 
 

Ročnost finančnega cilja 

Tabela 13.8: Mera zanesljivosti indikatorjev za spremenljivko »ročnost finančnega cilja« 

Ročnost finančnega cilja

,560 3

Cronbachov alfa
koeficient

Število
indikatorjev

 
 

Znanje in izkušnje 

Tabela 13.9: Delež pojasnjene variance faktorja spremenljivke »stopnja izkušenosti in 

finančnega znanja« 

3,675 61,254 61,254 3,259 54,314 54,314

,707 11,781 73,035

,594 9,900 82,935

,450 7,505 90,441

,323 5,376 95,816

,251 4,184 100,000

Faktor
1

2

3

4

5

6

Skupaj % Variance Komulativa % Skupaj % Variance Komulativa %

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcijski seštevki kvadratov uteži
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Tabela 13.10: Faktorska analiza indikatorjev spremenljivke »stopnja izkušenosti in 

finančnega znanja« 

,812 -,151 ,176

,632 ,008 -,122

,019 -,029 -,282

,006 ,471 ,046

,930 ,118 ,016

,570 -,191 ,236

,708 ,151 -,086

,722 -,085 -,125

Q16a) Imam večletne izkušnje z varčevanjem v
delnicah in obveznicah.

Q16b) Pred naložbo poiščem vse možne informacije
o tej naložbi in jo primerjam z drugimi razpoložljivimi
metodami.

Q16c_r) Sredstva_Balkan

Q16d) Pred naložbo grem na posvetovanje k
finančnemu svetovalcu.

Q16e) Imam kar precejšnje znanje o vzajemnih
skladih in o tovrstni finančni naložbi.

Q16f) V vzajemnih skladih varčujem že dlje časa.

Q16g) Brez problemov bi prijatelju pojasnil pojme
kot so standardni odklon, beta in druge mere
tveganja.

Q16h) Dnevno posvetim vsaj 30 min svojega časa
prebiranju finančnih

1 2 3

Faktor

 

 

Tabela 13.11: Mera zanesljivosti indikatorjev za spremenljivko »stopnja izkušenosti in 

finančnega znanja« 

izkušenost in finančno znanje

,867 6

Cronbachov alfa
koeficient

Število
indikatorjev

 
 

Tabela 13.12: Spearmanov koeficient korelacije rangov spremenljivke »dosežena izobrazba« 

ter »stopnja izkušenosti in finančnega znanja« 

1,000 ,012

. ,871

172 172

,012 1,000

,871 .

172 172

Korelacijski koeficient

Sig. (dvostranski test)

N

Korelacijski koeficient

Sig. (dvostranski test)

N

Dosežena izobrazba

znanje_izkusnje

Koeficient korelacije
rangov (Spearman)

Dosežena
izobrazba

znanje_
izkusnje
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PRILOGA F:  MULTIPLA REGRESIJA 

 

Tabela 13.13: Odstotek pojasnjene variance regresijskega modela 

,299a ,089 ,050 29,724
Model
1

R
Multipli determinacijski
koeficient (R Square)

Popravljeni multipli
determinacijski koeficient

(Adj. R Square)
Standardna

napaka ocene

Odvisne spremenljivke: ročnost_cilja, Starost, Spol, Dosežena izobrazba, stabilnost_
zaposlitve, finančne_razmere, znanje_izkusnje

a. 

 
 

Tabela 13.14: Ocenjeni regresijski model 

ANOVAb

14218,633 7 2031,233 2,299 ,029a

144896,041 164 883,512

159114,674 171

Regresija

Residual

Skupaj

Model
1

Vsota
kvadratov df

Povprečje
kvadratov F Sig.

Predvidevanje: (Constant), ročnost_cilja, Starost, Spol, Dosežena izobrazba, stabilnost_
zaposlitve, finančne_razmere, znanje_izkusnje

a. 

Odvisna spremenljivka: Kolikšen delež sredstev, ki ste jih namenili varčevanju v
vzajemnih skladih, imate vložene v nadpovprečno tvegane (delniške, indeksne)
vzajemne sklade?

b. 

 
 

Tabela 13.15: Beta koeficienti 

Koeficientia

91,083 19,696 4,625 ,000

-5,963 5,425 -,091 -1,099 ,273

-,284 ,342 -,069 -,830 ,408

-2,930 3,123 -,073 -,938 ,350

3,197 2,590 ,099 1,234 ,219

-3,241 3,179 -,094 -1,020 ,309

8,247 3,038 ,253 2,715 ,007

-8,719 3,127 -,223 -2,788 ,006

(Konstanta)

Spol

Starost

Dosežena izobrazba

stabilnost_zaposlitve

finančne_razmere

znanje_izkusnje

ročnost_cilja

Model
1

B
Standardna

napaka

Nestandardizirani
koeficienti

Beta

Standardizirani
koeficienti

t Sig.

Odvisna spremenljivka: Kolikšen delež sredstev, ki ste jih namenili varčevanju v vzajemnih
skladih, imate vložene v nadpovprečno tvegane (delniške, indeksne) vzajemne sklade?

a. 
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PRILOGA G: DENDROGRAM (razvrstitev v tri skupine) 
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         131         
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         157         
         107         
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         145        
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         126                                                  
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          92                                                  
          48                                                  
          81                                                
           4                                                 
           8                                                 
          54                                                 
          96                                                 
          84                                              
          98                                                  
          55                                                  
         100                                                  
          70                                                  
          60                                                 
          16                                                   
          35                                                   
          36                                                   
          74                                                   
          63                                                   
           6                                                   
          26                                                   
          93                                                   
          25                                                   
         137                                                 
         143                                                  
         158                                                  
         161                                                  
         134                                                  
         149                                                  
         163                                                  
          18                                                  
         122                                                  
         120                                                  
         153                              
         160                                                
          76                                                 
         132                                                 
         152                                                 
         119                                                 
         165                                                 
         123                                                 
         164                                                 
          31                                                 
          64                                                 
          12                                                 
         113                                                 
         162                                                 
          61                                                 
          75                                                 
         117                                                
           9                                                 
          19                                                 
         102                                                 
           5                                                 
         147                                                 
           3                        
          10                        
         156                        
          53                        
         172                        
          62                        
          68                       
          33                         
          94                         
         146                         
         115                         
         167                         
          39                         
          13                         
          52                         
          47                         
          29                         
         170                     
          21                        
         141                        
          45                        
          91                        
          56       
         129       
          99       
          30       
          77       
          11    
         166    
          41    
          79    
          20    
          97    
          78    
         116    
          42   

 

 

PRILOGA H: ANALIZA GLEDE NA RAZVRŠČANJE V SKUPINE 

 

Tabela 13.16: Razvrstitev po spolu znotraj združevanja v skupine in vpliv spola na 

oblikovanje skupin 

1 skupina 

2 skupina 

3 skupina 
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36 53 28 117

30,8% 45,3% 23,9% 100,0%

76,6% 76,8% 50,0% 68,0%

11 16 28 55

20,0% 29,1% 50,9% 100,0%

23,4% 23,2% 50,0% 32,0%

47 69 56 172

27,3% 40,1% 32,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Spol

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Spol

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Spol

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

moški

ženske

Spol

Skupaj

premožni
strokovnjaki

dobro
situirani

poznavalci povprečni laiki

Združevanje v skupine

Skupaj

 
 

12,401 2 ,002

12,071 2 ,002

8,891 1 ,003

172

Pearsonov Hi-kvadrat test

Verjetnostno razmerje

Test linearne povezave

N od veljavnih primerov

Vrednost
Prostorska
stopnja (df)

Domnevna Sig.
(dvostranska)

 
 

Tabela 13.17: Razvrstitev po zakonskem stanu znotraj združevanja v skupine in vpliv 

zakonskega stana na oblikovanje skupin 

5 30 20 55

9,1% 54,5% 36,4% 100,0%

10,6% 43,5% 35,7% 32,0%

40 39 35 114

35,1% 34,2% 30,7% 100,0%

85,1% 56,5% 62,5% 66,3%

2 0 1 3

66,7% ,0% 33,3% 100,0%

4,3% ,0% 1,8% 1,7%

47 69 56 172

27,3% 40,1% 32,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Frekvenca

odstotek (%) znotraj
Zakonski stan

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

Frekvenca

odstotek (%) znotraj
Zakonski stan

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

Frekvenca

odstotek (%) znotraj
Zakonski stan

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

Frekvenca

odstotek (%) znotraj
Zakonski stan

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

samski-a

imam
partnerja

razvezan

Zakonski
stan

Skupaj

premožni
strokovnjaki

dobro
situirani

poznavalci povprečni laiki

Združevanje v skupine

Skupaj

 
 

16,320 4 ,003

18,937 4 ,001

6,553 1 ,010

172

Pearsonov Hi-kvadrat test

Verjetnostno razmerje

Test linearne povezave

N od veljavnih primerov

Vrednost
Prostorska
stopnja (df)

Domnevna Sig.
(dvostranska)
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Tabela 13.18: Analize variance (ANOVA) spremenljivke »mesečni dohodek« znotraj 

združevanja v skupine 

ANOVA

Kolikšna je okvirna višina vašega mesečnega dohodka?

17575416 2 8787707,927 8,361 ,000

2E+008 169 1051097,563

2E+008 171

Med skupinami

Znotraj skupin

Skupaj

Vsota
kvadratov

Prostorska
stopnja (df)

Povprečje
kvadratov F Sig.

 
 
 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Kolikšna je okvirna višina vašega mesečnega dohodka?

Bonferroni

484,252* 193,900 ,040 15,394 953,110

828,207* 202,814 ,000 337,794 1318,619

-484,252* 193,900 ,040 -953,110 -15,394

343,954 184,399 ,192 -101,930 789,839

-828,207* 202,814 ,000 -1318,619 -337,794

-343,954 184,399 ,192 -789,839 101,930

(J) Združevanje v skupine
dobro situirani poznavalci

povprečni laiki

premožni strokovnjaki

povprečni laiki

premožni strokovnjaki

dobro situirani poznavalci

(I) Združevanje v skupine
premožni strokovnjaki

dobro situirani poznavalci

povprečni laiki

Povprečne
razlike (I-J)

Std.
Napaka Sig.

Spodnja
meja Zgornja meja

95% Interval zaupanja

Povprečna razlika je stat. značilna pri stopnji .05.*. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13.19: Pearsonov hi-kvadrat test vpliva spremenljivke »višina ustvarjenega 

premoženja« znotraj združevanja v skupine 
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7 19 32 58

14,894% 27,536% 57,143% 33,721%

9 14 14 37

19,1% 20,3% 25,0% 21,5%

4 9 5 18

8,5% 13,0% 8,9% 10,5%

4 12 2 18

8,5% 17,4% 3,6% 10,5%

23 15 3 41

48,9% 21,7% 5,4% 23,8%

47 69 56 172

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Frekvenca

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

Frekvenca

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

Frekvenca

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

Frekvenca

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

Frekvenca

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

Frekvenca

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

do 5.000 EUR

od 5.001-10.000 EUR

od 10.001-15.000 EUR

od 15.001-30.000 EUR

več kot 30.001 EUR

Q10) Kolikšna je okvirna
višina vašega celotnega
prihranka, ki ga imate
trenutno na voljo in bi ga
lahko vložili v vzajemne
sklade?

Skupaj

premožni
strokovnjaki

dobro
situirani

poznavalci povprečni laiki

Združevanje v skupine

Skupaj

 
 
 

42,505 8 ,000

43,416 8 ,000

34,067 1 ,000

172

Pearsonov Hi-kvadrat test

Verjetnostno razmerje

Test linearne povezave

N od veljavnih primerov

Vrednost
Prostorska
stopnja (df)

Domnevna Sig.
(dvostranska)

 
 

Tabela 13.20: Pearsonov hi-kvadrat test vpliva spremenljivke »finančna odgovornost« znotraj 

združevanja v skupine 

17 34 29 80

37,8% 60,7% 56,9% 52,6%

28 22 22 72

62,2% 39,3% 43,1% 47,4%

45 56 51 152

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Frekvenca

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

Frekvenca

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

Frekvenca

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

finančno odgovoren
samo zase

finančno odgovoren
še za nekoga drugega

finančna_odgovornost

Skupaj

premožni
strokovnjaki

dobro
situirani

poznavalci povprečni laiki

Združevanje v skupine

Skupaj

 
 
 

5,816 2 ,055

5,850 2 ,054

3,253 1 ,071

152

Pearsonov Hi-kvadrat test

Verjetnostno razmerje

Test linearne povezave

N od veljavnih primerov

Vrednost
Prostorska
stopnja (df)

Domnevna Sig.
(dvostranska)

 
 

Tabela 13.21: Pearsonov hi-kvadrat test prvega indikatorja spremenljivke »stopnja 

prevzemanja tveganja« znotraj združevanja v skupine 
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10 15 19 44

22,7% 34,1% 43,2% 100,0%

21,3% 21,7% 33,9% 25,6%

2 5 14 21

9,5% 23,8% 66,7% 100,0%

4,3% 7,2% 25,0% 12,2%

24 33 15 72

33,3% 45,8% 20,8% 100,0%

51,1% 47,8% 26,8% 41,9%

9 14 8 31

29,0% 45,2% 25,8% 100,0%

19,1% 20,3% 14,3% 18,0%

2 2 0 4

50,0% 50,0% ,0% 100,0%

4,3% 2,9% ,0% 2,3%

47 69 56 172

27,3% 40,1% 32,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q12

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q12

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q12

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q12

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q12

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q12

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

1. sredstva bi položil na
bančni račun, račun
denarnega trga oziroma
v bančno vezavo

2. sredstva bi vložil v bolj
varne obveznice oziroma
obvezniške vzajemne
sklade

3. sredstva bi vložil v
delnice oziroma delniške
vzajemne sklade

4. kombinacija (delnice
in banka)

5. drugo (nepremičnine,
zlato)

Q12) Če bi
nepričakovano dobil
20.000 € za
investiranje, kaj bi
naredil-a?

Skupaj

premožni
strokovnjaki

dobro situirani
poznavalci povprečni laiki

Združevanje v skupine

Skupaj

 
 

20,989 8 ,007

21,722 8 ,005

7,600 1 ,006

172

Pearsonov Hi-kvadrat test

Verjetnostno razmerje

Test linearne povezave

N od veljavnih primerov

Vrednost
Prostorska
stopnja (df)

Domnevna Sig.
(dvostranska)

 
 

Tabela 13.22: Pearsonov hi-kvadrat test četrtega indikatorja spremenljivke »stopnja 

prevzemanja tveganja« znotraj združevanja v skupine 

5 21 18 44

11,4% 47,7% 40,9% 100,0%

10,6% 30,4% 32,1% 25,6%

22 30 34 86

25,6% 34,9% 39,5% 100,0%

46,8% 43,5% 60,7% 50,0%

20 18 4 42

47,6% 42,9% 9,5% 100,0%

42,6% 26,1% 7,1% 24,4%

47 69 56 172

27,3% 40,1% 32,6% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q15

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q15

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q15

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q15

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

1. 60% v manj tvegane naložbe,
30% v srednje tvegane naložbe in
10% v visoko tvegane naložbe

2. 30% v manj tvegane naložbe,
40% v srednje tvegane naložbe in
30% v visoko tvegane naložbe

3. 10% v manj tvegane naložbe,
40% v srednje tvegane naložbe in
50% v visoko tvegane naložbe

Q15) Če bi moral
vložiti 20.000 €,
katera od spodnje
investicijske izbire
bi vam bila najbolj
privlačna?

Skupaj

premožni
strokovnjaki

dobro situirani
poznavalci povprečni laiki

Združevanje v skupine

Skupaj
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20,902 4 ,000

23,418 4 ,000

16,197 1 ,000

172

Pearsonov Hi-kvadrat test

Verjetnostno razmerje

Test linearne povezave

N od veljavnih primerov

Vrednost
Prostorska
stopnja (df)

Domnevna Sig.
(dvostranska)

 
 

Tabela 13.23: Preverjanje vpliva prvega indikatorja spremenljivke »stopnja prevzemanja 

tveganja« na delež nadpovprečno tveganih skladov 

9 7 28 44

20,5% 15,9% 63,6% 100,0%

23,7% 21,9% 27,5% 25,6%

12 2 7 21

57,1% 9,5% 33,3% 100,0%

31,6% 6,3% 6,9% 12,2%

11 17 44 72

15,3% 23,6% 61,1% 100,0%

28,9% 53,1% 43,1% 41,9%

6 5 20 31

19,4% 16,1% 64,5% 100,0%

15,8% 15,6% 19,6% 18,0%

0 1 3 4

,0% 25,0% 75,0% 100,0%

,0% 3,1% 2,9% 2,3%

38 32 102 172

22,1% 18,6% 59,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q12

odstotek (%) znotraj Q18

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q12

odstotek (%) znotraj Q18

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q12

odstotek (%) znotraj Q18

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q12

odstotek (%) znotraj Q18

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q12

odstotek (%) znotraj Q18

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q12

odstotek (%) znotraj Q18

1. sredstva bi položil na bančni
račun, račun denarnega trga
oziroma v bančno vezavo

2. sredstva bi vložil v bolj varne
obveznice oziroma obvezniške
vzajemne sklade

3. sredstva bi vložil v delnice
oziroma delniške vzajemne sklade

4. kombinacija (delnice in banka)

5. drugo (nepremičnine, zlato)

Q12) Če bi nepričakovano
dobil 20.000 € za
investiranje, kaj bi
naredil-a?

Skupaj

do 30%
od 40%
do 50% več kot 60%

Q18a) Delež sredstev vloženih v
nadpovprečno tvegane sklade

Skupaj

 
 
 

19,371 8 ,013

17,421 8 ,026

1,162 1 ,281

172

Pearsonov Hi-kvadrat test

Verjetnostno razmerje

Test linearne povezave

N od veljavnih primerov

Vrednost
Prostorska
stopnja (df)

Domnevna Sig.
(dvostranska)
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Tabela 13.24: Preverjanje vpliva četrtega indikatorja spremenljivke »stopnja prevzemanja 

tveganja« na delež nadpovprečno tveganih skladov 

13 6 25 44

29,5% 13,6% 56,8% 100,0%

34,2% 18,8% 24,5% 25,6%

24 18 44 86

27,9% 20,9% 51,2% 100,0%

63,2% 56,3% 43,1% 50,0%

1 8 33 42

2,4% 19,0% 78,6% 100,0%

2,6% 25,0% 32,4% 24,4%

38 32 102 172

22,1% 18,6% 59,3% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q15

odstotek (%) znotraj Q18a

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q15

odstotek (%) znotraj Q18a

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q15

odstotek (%) znotraj Q18a

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q15

odstotek (%) znotraj Q18a

1. 60% v manj tvegane naložbe, 30%
v srednje tvegane naložbe in 10% v
visoko tvegane naložbe

2. 30% v manj tvegane naložbe, 40%
v srednje tvegane naložbe in 30% v
visoko tvegane naložbe

3. 10% v manj tvegane naložbe, 40%
v srednje tvegane naložbe in 50% v
visoko tvegane naložbe

Q15) Če bi moral
vložiti 20.000 €,
katera od spodnje
investicijske izbire
bi vam bila najbolj
privlačna?

Skupaj

do 30%
od 40%
do 50% več kot 60%

Q18) Delež sredstev vloženih v
nadpovprečno tvegane sklade

Skupaj

 
 

14,283 4 ,006

18,642 4 ,001

7,366 1 ,007

172

Pearsonov Hi-kvadrat test

Verjetnostno razmerje

Test linearne povezave

N od veljavnih primerov

Vrednost
Prostorska
stopnja (df)

Domnevna Sig.
(dvostranska)

 
 

Tabela 13.25: Pearsonov koeficient korelacije povezanosti med neodvisnimi spremenljivkami 

in eno odvisno spremenljivko 

1 ,162* ,035 ,503** ,158* ,059

,034 ,652 ,000 ,038 ,441

172 172 172 172 172 172

,162* 1 ,177* ,071 ,256** ,032

,034 ,020 ,357 ,001 ,676

172 172 172 172 172 172

,035 ,177* 1 ,250** -,007 -,146

,652 ,020 ,001 ,926 ,056

172 172 172 172 172 172

,503** ,071 ,250** 1 ,251** ,161*

,000 ,357 ,001 ,001 ,034

172 172 172 172 172 172

,158* ,256** -,007 ,251** 1 -,015

,038 ,001 ,926 ,001 ,850

172 172 172 172 172 172

,059 ,032 -,146 ,161* -,015 1

,441 ,676 ,056 ,034 ,850

172 172 172 172 172 172

Pearsonov koeficient
korelacije

Sig. (dvostranski test)

N

Pearsonov koeficient
korelacije

Sig. (dvostranski test)

N

Pearsonov koeficient
korelacije

Sig. (dvostranski test)

N

Pearsonov koeficient
korelacije

Sig. (dvostranski test)

N

Pearsonov koeficient
korelacije

Sig. (dvostranski test)

N

Pearsonov koeficient
korelacije

Sig. (dvostranski test)

N

finančne_razmere

stabilnost_zaposlitve

ročnost_cilja

znanje_izkusnje

Starost

Delež nadpovprečno
tveganih skladov

finančne_
razmere

stabilnost_
zaposlitve

ročnost_
cilja

znanje_
izkusnje Starost

Delež nadpovprečno
tveganih skladov

Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0.05 level (dvostranski test).*. 

Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0.01 level (dvostranski test).**. 
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Tabela 13.26: Izobrazbena struktura vlagateljev glede na združevanje v skupine 

2 20 18 3 4 47

4,3% 42,6% 38,3% 6,4% 8,5% 100,0%

66,7% 29,4% 21,2% 30,0% 66,7% 27,3%

0 27 38 3 1 69

,0% 39,1% 55,1% 4,3% 1,4% 100,0%

,0% 39,7% 44,7% 30,0% 16,7% 40,1%

1 21 29 4 1 56

1,8% 37,5% 51,8% 7,1% 1,8% 100,0%

33,3% 30,9% 34,1% 40,0% 16,7% 32,6%

3 68 85 10 6 172

1,7% 39,5% 49,4% 5,8% 3,5% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Frekvenca

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

odstotek (%) znotraj
Dosežena izobrazba

Frekvenca

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

odstotek (%) znotraj
Dosežena izobrazba

Frekvenca

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

odstotek (%) znotraj
Dosežena izobrazba

Frekvenca

odstotek (%) znotraj
Združevanje v skupine

odstotek (%) znotraj
Dosežena izobrazba

premožni
strokovnjaki

dobro situirani
poznavalci

povprečni laiki

Združevanje
v skupine

Skupaj

osnovna šola
ali manj

srednješolsk
a izobrazba

višja, visoka
ali

univerzitetna
izobrazba

specializacija,
magisterij doktorat

Dosežena izobrazba

Skupaj

 
 
 

9,897 8 ,272

10,054 8 ,261

,028 1 ,868

172

Pearsonov Hi-kvadrat test

Verjetnostno razmerje

Test linearne povezave

N od veljavnih primerov

Vrednost
Prostorska
stopnja (df)

Domnevna Sig.
(dvostranska)
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Tabela 13.27: Povezanost spremenljivk »ročnost varčevanja« in »stopnja izobrazbe« 

6 0 6

100,0% ,0% 100,0%

8,5% ,0% 3,5%

2 5 7

28,6% 71,4% 100,0%

2,8% 5,0% 4,1%

5 14 19

26,3% 73,7% 100,0%

7,0% 13,9% 11,0%

11 10 21

52,4% 47,6% 100,0%

15,5% 9,9% 12,2%

9 20 29

31,0% 69,0% 100,0%

12,7% 19,8% 16,9%

38 52 90

42,2% 57,8% 100,0%

53,5% 51,5% 52,3%

71 101 172

41,3% 58,7% 100,0%

100,0% 100,0% 100,0%

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q6

odstotek (%) znotraj manj
izobraženi-bolj izobraženi

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q6

odstotek (%) znotraj manj
izobraženi-bolj izobraženi

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q6

odstotek (%) znotraj manj
izobraženi-bolj izobraženi

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q6

odstotek (%) znotraj manj
izobraženi-bolj izobraženi

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q6

odstotek (%) znotraj manj
izobraženi-bolj izobraženi

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q6

odstotek (%) znotraj manj
izobraženi-bolj izobraženi

Frekvenca

odstotek (%) znotraj Q6

odstotek (%) znotraj manj
izobraženi-bolj izobraženi

1. najkasneje v roku
enega leta

2. v obdobju od
enega do treh let

3. v obdobju od treh
do petih let

4. v obdobju od petih
do sedmih let

5. v obdobju od
sedmih do desetih
let

6. pozneje kakor v
desetih letih

Q6) Zastavljeni
finančni cilj želim
doseči:

Skupaj

manj
izobraženi

višje
izobraženi

manj izobraženi-bolj
izobraženi

Skupaj

 
 
 

13,113 5 ,022

15,339 5 ,009

,620 1 ,431

172

Pearsonov Hi-kvadrat test

Verjetnostno razmerje

Test linearne povezave

N od veljavnih primerov

Vrednost
Prostorska
stopnja (df)

Domnevna Sig.
(dvostranska)

 
 

Tabela 13.28: Vpliv spremenljivke »spol« na odvisno spremenljivko »delež nadpovprečno 

tveganih naložb« 

19,568 16 ,240

23,145 16 ,110

3,070 1 ,080

172

Pearsonov Hi-kvadrat test

Verjetnostno razmerje

Test linearne povezave

N od veljavnih primerov

Vrednost
Prostorska
stopnja (df)

Domnevna Sig.
(dvostranska)
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Tabela 13.29: Vpliv spremenljivke »izobrazba« na odvisno spremenljivko »delež 

nadpovprečno tveganih naložb« 

1,000 -,057

. ,459

172 172

-,057 1,000

,459 .

172 172

Korelacijski koeficient

Sig. (dvostranski test)

N

Korelacijski koeficient

Sig. (dvostranski test)

N

Delež nadpovprečno
tveganih skladov

Dosežena izobrazba

Koeficient
korelacije
rangov
(Spearman)

Delež nadpovprečno
tveganih skaldov

Dosežena
izobrazba

 
 

Tabela 13.30: Povezanost spremenljivk »starost« in »stopnja izobrazbe« 

1,000 ,322**

. ,000

172 172

,322** 1,000

,000 .

172 172

Korelacijski koeficient

Sig. (dvostranski test)

N

Korelacijski koeficient

Sig. (dvostranski test)

N

Dosežena
izobrazba

Starost

Koeficient korelacije
rangov (Spearman)

Dosežena
izobrazba Starost

Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0.01 level (dvostranski test).**. 
 

 
 

 


