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Kako bo, ko ne bomo več kupovali »peš«
Kaj je digitalizacija že spremenila v tujini, kaj še bo in kje smo mi
Kako je slovenska arhitektka omrežila Berlinčane
Mit o gospodarskih koristih olimpijskih iger
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Naprodaj od petka do četrtka,
s časnikom Finance.

Svet v rokah.
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Kam naložiti 35 tisoč evrov
Tini Trstenjak
pomagamo
ohraniti lesk
olimpijskega
zlata
Ǫ

NOVICA MIHAJLOVIĆ
novica.mihajlovic@finance.si

Prva slovenska dobitnica zlate medalje na olimpijskih igrah v Riu judoistka Tina Trstenjak bo za svoj športni dosežek od resornega ministrstva in od Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) skupaj dobila 35 tisoč
evrov nagrade. Namesto nje smo poiskali nasvet, kako najbolje naložiti
dobljeni denar.

Če bi tekmovala za Singapur ...
Med uporabniki foruma Financ je precej takih, ki ob vsaki priložnosti radi spomnijo,
kako narobe je, da država »prisilno financira« športnike v panogah, ki so komercialno nezanimive. Tovrstno prakso številni radi pripišejo komunistični dediščini
naše države in deloma imajo tudi prav, saj
ZDA svojim dobitnikom zlate olimpijske
medalje namenijo komaj dobrih 22 tisoč
evrov, Nemčija zlato ceni na manj kot 18 tisoč evrov, medtem ko bosta Kanada in Avstralija svoje dobitnike zlatih medalj nagradili s po 13.400 evri.
Če bi Trstenjakova zastopala barve kapitalističnega Singapurja, bi dobila 673 tisoč evrov nagrade, a Singapur ni tipična
kapitalistična država, kot smo pisali pred
nedavnim na (www.finance.si/8847855).
Zlata olimpijska medalja med evropskimi
državami najbolj razveže mošnjiček v kapitalistični Italiji, kjer zlato cenijo na dobrih 165 tisoč evrov.
Denar bo, kako naj ga oplemeniti?
Ker Trstenjakova z denarno nagrado za
zlato medaljo ne bo obogatela, ji gotovo
koristi nasvet, kako ta denar oplemeni-

ALEŠ FEVŽER/OKS

Svetovna in evropska prvakinja v judu Tina Trstenjak je v kategoriji do 63 kilogramov osvojila še olimpijsko zlato medaljo.
Judoistka najtrofejnejšega slovenskega kluba, celjskega Sankakuja, bo za svoj dosežek
dobila 20 tisoč evrov nagrade od Olimpijskega komiteja Slovenije, ki bo obdavčena,
in še neobdavčenih 20 tisoč evrov od ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Strategije »kupi in drži« so
mimo. V teh turbulentnih časih
se je spremenil tudi način
investiranja in če želiš biti v
tem svetu, polnem dogajanja,
uspešen, moraš biti aktiven
investitor in portfelj prilagajati
razmeram na trgu.
titi oziroma ga vsaj ne izgubiti. Kot pravi
Samo Lubej, neodvisni naložbeni in premoženjski svetovalec iz Finančnega centra, bi se za koristen nasvet na to temo
moral z olimpijsko šampionko najprej
pogovoriti o njenih ciljih in željah.
Ker je Trstenjakova še razmeroma
mlada in bo nadaljevala športno kariero
ter se najbrž z naložbami želi čim manj
ukvarjati, jo Lubej vidi kot pasivno vlagateljico. »Glede na aktualne nenavad-

KDO SI UPA

ne razmere na kapitalskih trgih bi ji priporočil previdnost pri vstopu na trge in
bi ji predlagal, da s 25 odstotki vstopi v
kakšen sklad prilagodljive naložbene politike. Četrtino naj vloži v globalne delniške trge z vzajemnim skladom. Preostali
dve četrtini pa naj v razmiku enega oziroma dveh let dodatno vloži v delniške
vzajemne sklade, vmes pa sredstva varno shrani v banki ali vzajemnem skladu
denarnega trga,« svetuje Lubej.
Zdaj ni čas za delnice
Zakaj predlaga zamik vlaganj v delnice?
»Preprosto zato, ker smo ta trenutek na zgodovinsko visokih cenovnih ravneh, kar zadeva delnice, in kakšna opaznejša korekcija ne bi bila presenečenje,« pravi Lubej.

""Tina
Trstenjak je
osvojila prvo
zlato medaljo
za Slovenijo
na olimpijskih
igrah v Riu.
Finance ji od
srca čestitamo
in pomagamo
z dvema
konkretnima
nasvetoma,
kako ohraniti
lesk medalje še
naprej.

Pri vlaganju je treba biti hiter
kot na tatamiju
»Strategije 'kupi in drži' so mimo. V teh
turbulentnih časih se je spremenil tudi
način investiranja in če želiš biti v tem
svetu, polnem dogajanja, uspešen, potem moraš biti aktiven investitor in portfelj prilagajati razmeram na trgu. In to
hitreje kot še pred nekaj leti. Ker ver-

jamem, da vlagateljica nima dovolj časa (morda pa tudi znanja) za tovrstno
spremljavo, predlagam, da to prepusti nekomu, ki mu zaupa, ki to poklicno
opravlja in ima dobre rezultate,« pravi
Katja Majerle iz Individe.
Za srednje tvegan profil dolgoročno v
tem hipu priporoča takšno razporeditev
35 tisoč evrov:
""30 odstotkov v obveznice (najbolj so
zanimive obveznice rastočih trgov),
""15 odstotkov v žlahtne kovine, ki so
v zanimivem trendu in glede na dogajanja na trgu je večja verjetnost za
rastoč trend,
""10 odstotkov v tehnološke panoge prek
vzajemnega sklada, ki je v krovnem
skladu in s tem omogoča fleksibilno
menjanje naložbene politike.
""10 odstotkov rastočih trgov prek vzajemnega sklada, ki je v krovnem skladu in s tem omogoča fleksibilno menjanje naložbene politike.
""35 odstotkov delniških indeksov z
razvitih trgov s poudarkom na ZDA,
kjer so makroekonomske razmere
najboljše in tako obetajo najbolj stabilno rast.

RECIKLAŽA

Kar kipim od zadovoljstva. Po poklicu
sem zlatar, zato mi nekako pritičejo
zlate kolajne.

Ljubljana si kot najlepša prestolnica ne
zasluži, da turisti kar naprej pišejo hude
pripombe čez taksi službo.

(Vir: Dnevnik)

(Vir: Finance.si, 15. junija 2012)

""Trener juda, sicer zlatar Marjan Fabjan, se po olimpijskem
zlatu Urške Žolnir pred štirimi leti letos v Riu znova veseli
najžlahtnejšega odličja – priborila si ga je Tina Trstenjak.

""Ljubljanski župan Zoran Janković se je pred leti takole
obregnil ob taksiste. Mestni holding se zdaj s polmilijonsko
investicijo v električne golfe loteva storitve prevozov na klic.
Več na strani 4.

