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POVZETEK  

 

Z diplomsko nalogo nameravam opozoriti na nujnost širokega holističnega pogleda na 

ustvarjanje premoženja, na zmanipuliranost svetovnega finančnega trga ter na nevarnosti, ki 

prežijo na nas zaradi tiskanja velikih količin denarja, ki je brez realne osnove in kritja. V 

današnjem političnem in gospodarskem svetu obstaja veliko težav, za katere bankirji, še manj 

pa politiki, nimajo rešitve: rastoči dolgovi, nedelujoči socialni sistemi, dušeče obresti, borzni 

zlomi, bankroti podjetij. Rešitev za takšne težave so bile v zgodovini velikokrat vojne.  

 

Diplomska naloga je razdeljena na osem poglavij, ki so med seboj povezana. V uvodu sem 

opredelil problem in raziskovalna vprašanja, pojasnil namen in cilj diplomske naloge ter 

opisal, kakšne metode bodo uporabljene, pri čemer sem zastavil sedem hipotez, ki sem jih 

preverjal v analitičnem delu. V drugem poglavju sem opisal zgodovino zlata, kje najdemo 

zlato, zlato skozi čas, uporabo zlata, razloge za nakup. Na začetku tretjega poglavja sem 

opisal enega od vzvodov pridobivanja oblasti in bogastva. V tretjem poglavju sem se 

osredotočil na opredelitev denarja brez kritja, zlati standard ter obresti. Opisal sem delovanje 

ameriške centralne banke, ki pomembno vpliva na delovanje svetovnega finančnega trga. 

Podrobno je opisano tudi delovanje banke Goldman Sachs ter njeno delovanje v Evropski 

uniji in Sloveniji. V četrtem poglavju sem predstavil, kaj je investicijsko zlato, pomen LBMA-

ja, kronološki pregled investicijskega zlata v slovenskem prostoru in uveljavljene ponudnike 

investicijskega zlata v Sloveniji. Opisal sem produkte podjetja Karatbars International 

GmbH, rešitev težav in problemov z novim produktom, tako imenovanim CASHGOLD-om. 

Opisal sem problematiko bančnega sistema v Evropski uniji in Sloveniji, poenotena evropska 

pravila za reševanje bank, jamstva za vloge v bankah ter varnost naložb. Zelo zanimiva  je 

primerjava državne pokojnine z investicijo v naložbeno zlato. V petem in šestem poglavju sem 

se posvetil raziskavi in preverjanju hipotez. V sedmem in osmem poglavju sem podal predloge 

ukrepov, sklepne misli in zaključek. 

 

Ključne besede: investicijsko zlato, zlati standard, LBMA, CASHGOLD, ameriška centralna 

banka, Goldman Sachs Group, Inc., denar, denar brez kritja 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

With this thesis, I intend to draw attention to the following issues: the need for a broad 

holistic view on building assets, manipulations on the global financial market and the dangers 

looming over us, because large amounts of money, which is not backed by anything, is being 

printed. In today's political and economic world there are many problems for which bankers 

or politicians have no solution: growing debts, the social system that does not work, 

suffocating interest, stock market fractures, corporate bankruptcies. This is the result of 

manipulations on the global financial market. The history shows that the solution to such 

problems has many times been wars. 

 

This thesis is divided into eight interconnected chapters. In the introduction, I identified the 

problem, researched questions and explained the purpose and objectives of this thesis. Also, I 

described what methods would be used and thereby I set seven hypotheses, which I examined 

in the analytical part. In the second chapter, I described the history of gold and where it can 

be found, presented gold over time and its use, pointed out the reasons for buying. At the start 

of the third chapter I described gaining power and wealth. I focused on money without 

coverage, the gold standard and money and interest. The major part of this chapter is 

dedicated to the American Central Bank, which has big impact on the global financial market. 

The operation of Goldman Sachs Bank and its hunters in European Union and Slovenia is 

also described in detail. In fourth chapter, I presented the investment gold, the meaning of the 

LBMA, the chronological overview of investment gold in Slovenia and Slovenian well-

established bidders of investment gold. I described the products of the company Karatbars 

International GmbH and solution with its new product called CASHGOLD. Here, I 

highlighted topics on financial literacy in Slovenia, whether banks in the European Union and 

Slovenia are safe, unified European rules for bank resolution and bank deposit guarantees. In 

addition, the comparison of the state pension with the gold investment shows to be very 

interesting. In fifth and sixth chapter, I devoted myself to researches and verification of the 

hypothesis. In the seventh and eight chapter, I offer suggestions of action, final thoughts and 

conclusions. 

 

Key words: investment gold, gold standard, LBMA, CASHGOLD, American Central Bank, 

Goldman Sachs Group, Inc., money, money which is not backed by  
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1 UVOD 

 

 

Z diplomsko nalogo nameravam opozoriti na nujnost širokega pogleda pri ustvarjanju 

premoženja. Predstavil bom nekatere vidike delovanja svetovnega finančnega trga. Predvsem 

želim poudariti prednosti investiranja v investicijsko zlato manjših enot, kjer se skriva velik 

potencial ohranjanja realne vrednosti in kupne moči za tako imenovanega malega vlagatelja 

oziroma povprečnega človeka.  

 

1.1 Namen in cilji diplomske naloge 

 

Namen in cilj diplomske naloge je preučiti cene zlata skozi zgodovino. Ugotoviti prednosti 

investiranja v naložbene zlate palice, njihove posebnosti, prednosti in neposredne učinke na 

ohranjanje realne vrednosti premoženja.  

 

Menim, da se v investiranju v zlate palice manjših enot 1 g; 2,5 g in 5 g ter v novost na 

svetovnem trgu – papirnati denar na zlati podlagi CASHGOLD z enotami 0,1 g; 0,2 g; 0,4 g; 

0,6 g; 1 g; 2,5 g in 5 g – skriva velik potencial ohranjanja realne vrednosti in kupne moči za 

malega vlagatelja. 

 

Temeljni cilj diplomske naloge je ugotoviti, v kakšni meri so ljudje ozaveščeni glede učinkov 

inflacije na njihovo premoženje in kaj so pripravljeni v zvezi s tem narediti. Pri tem me 

zanima, ali sploh razmišljajo o možnostih ustvarjanja premoženja, varčevanja v stvarnih 

vrednostih, ali jih poznajo in ali so zanje vsaj že slišali. Namen in cilj diplomske naloge je s 

pomočjo sekundarnih podatkov priti do ugotovitev o ceni zlata na svetovnem trgu, torej 

ugotoviti, ali je previsoka, precenjena, ali je prenizka, podcenjena, ter ugotoviti morebitne 

vzroke za to.  

 

V diplomski nalogi želim tudi ugotoviti, kateri obliki varčevanja v Sloveniji najbolj zaupamo. 

V zvezi s tem bom primerjali vlaganji v primeru naložbe v investicijsko zlato manjših enot in 

pokojnino. Zanima me, koliko prebivalcev Republike Slovenije bi se odločilo za investicijo v 

zlate palice manjših enot, če bi bili dobro seznanjeni s takšno obliko naložbe. S pomočjo 

novih ugotovitev si želim olajšati pristop do potencialnih vlagateljev, jih informirati o 

možnostih za zaščito vrednosti premoženja ter narediti nekaj dobrega tako zanje kot zase.  
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1.2 Opredelitev problema in raziskovalna vprašanja 

 

Prvi velik problem, ki v današnjih kriznih časih prihaja vse bolj na površje, je ohranjanje 

vrednosti našega denarja. V svetu se vedno bolj nenadzorovano tiska papirnat denar, ki 

povečuje pritisk na razvrednotenje denarja, kar ustvarja predpogoje za hiperinflacijo. 

»Inflacija je porast denarnega agregata na proizvodno enoto.« (Ribe 2009, 15). 

 

Drugi velik problem, ki se kaže v svetu, je ta, da je investiranje v zlato za mnoge precej 

nepoznana zadeva. Le redki se odločajo za zavestno investiranje v zlato oziroma imajo znanje 

o tem. Večina svoj denar še vedno prepušča bankam. 

 

Tretji velik problem je ta, da v medijih že leta zasledujemo, da zlato ne prinaša obresti, da je 

povsem zastarela in ne veliko vredna oblika naložbe. Dejstvo, ki se ga večina ljudi ne zaveda, 

je, da se lahko iz zgodovine zelo veliko naučimo, saj se ponavlja. Nekoč so bile valute krite z 

zlatom. »Bankovci so bili le potrdila za deponirano zlato in srebro. Od leta 1971, ko je bil 

ukinjen zlati standard, niso bankovci kriti z ničimer več.« (Müller 2007, 79) Da lahko to slepo 

zaupanje deluje, je bilo treba diskriminirati mogočo alternativno valuto, namreč zlato in 

srebro. 

 

Četrti problem je, da so mediji v lasti držav in da delajo za interese države, Evropske unije 

oziroma Združenih držav Amerike. Ameriška centralna banka FED (Federal Reservse 

System) je v privatni lasti, dela za privatni interes, in ne za interes Združenih držav Amerike 

kot države. Iz tega razloga smo načrtno premalo informirani, imamo premalo znanja o 

naložbah v zlato oziroma v tako imenovane naložbe v stvarno vrednost. Imamo slepo 

zaupanje v državo. Naložbeniki so upravičeno zaskrbljeni zaradi ohranjanja vrednosti 

nekaterih bankovcev in denarja. Slepo zaupanje v državo in boga (na ameriških bankovcih 

piše »in god we trust« – zaupamo v boga) je močnejše od zdravega nezaupanja.  

 

Kot že rečeno, zgodovina se ponavlja. Če pogledamo zgodovino donosa zlata od leta 1913 

(ustanovitev Ameriške centrale banke) do leta 2016, je imelo zlato v povprečju za vsako leto 

9,2 % donosa (goldprice.org 2017). Nobena država se ni zmožna dovolj omejiti, ko se ji 

zagotovi neomejene možnost financiranja. To izkušnjo mora vsaka generacijo, ki se ni 

pripravljena učiti iz zgodovine, pridobiti na novo (Müller 2007, 1). 
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1.3 Zastavljanje hipotez 

 

Da bi razjasnil postavljeni raziskovalni problem na podlagi osemletnih lastnih izkušenj v 

posredovanju prodaje investicijskega zlata, sem si v diplomski nalogi zastavil sedem hipotez. 

Te imam namen analizirati ter raziskati v praktičnem in teoretičnem delu diplomske naloge, 

na koncu pa jih bom potrdil ali ovrgel. 

 

Hipoteza 1: Cena zlata je v primerjavi s papirnatim denarjem podcenjena. Pri tem uporabimo 

delniški indeks S&P 500. 

 

Hipoteza 2: Več kot 50 % prebivalcev Slovenije ne pozna investiranja v zlate palice manjših 

enot. 

 

Hipoteza 3: Več kot 50 % prebivalcev Slovenije bi se odločilo za investicijo v zlate palice 

manjših enot, če bi imeli individualni termin oziroma če bi dobili pravilno informacijo. 

 

Hipoteza 4: Več kot 50 % prebivalcev Slovenije, ki so fakultetno izobraženi, se odloča za 

investiranje v zlate palice manjših enot. 

 

Hipoteza 5: Več kot 50 % prebivalcev Slovenije pozna Ameriško centralno banko FED 

(Federal Reserve System). 

 

Hipoteza 6: Več kot 50 % prebivalcev Slovenije pozna oziroma je že slišalo za banko 

Goldman Sachs. 

 

Hipoteza 7: Več kot 50 % prebivalcev Slovenije ve, da je mesečno investiranje v zlato 

manjših enot bolj donosna investicija kot državna pokojnina. 

 

1.4 Predvidene metode raziskovanje  

 

Za ugotovitev vzrokov problemov, ki jih bom raziskoval, in zastavljenih ciljev glede 

investiranja v zlate palice manjših enot sem se odločil izvesti empirično raziskavo. V 

teoretičnem delu diplomske naloge bo uporabljena metoda resorpcije oziroma opisovanje 

dejstev in procesov. Skozi celotno diplomsko nalogo bom uporabljal tudi metode primerjave 
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in povezovanja različnih avtorjev. V diplomsko nalogo bom vnesel tudi osemletne izkušnje 

pri posredovanju prodaje zlatih palic manjših enot ter lastno petletno statistiko, ki jo vodim 

pri posredovanju prodaje zlatih palic. 

 

2 ZGODOVINA ZLATA 

 

 

Na področju Srednje in Vzhodne Evrope naj bi zlato uporabljali že 4000 let pred našim 

štetjem. Prve tako imenovane visoke civilizacije so nastale približno 3500 let pred našim 

štetjem ob Nilu, Evfratu, Tigrisu in drugih velikih rekah. Njihov nastanek štejemo za 

prelomen trenutek, ki je ločil prazgodovino od starega veka. Skupne značilnosti prvih visokih 

civilizacij so: namakanje polj, urbano oziroma mestno življenje, uporaba pisave, množična 

uporaba kovin za izdelavo orodja in orožja, klesanje kamenja, izdelava keramičnih posod, 

velikih kipov in seveda obdelava zlata. Na začetku je bilo zlato namenjeno predvsem v verske 

in kulturne namene.  

 

Začetki plemenitih kovin segajo v obdobje naturalnega gospodarstva. Takrat je človek strmel 

k temu, da bi za eno surovino dobil drugo, ki bi mu omogočila preživetje. Svet se je razvijal 

in začeli so se pojavljati prva blagovna gospodarstva. Že od nekdaj sta bila zlato in iskanje 

zlata med glavnimi gonilnimi silami razvoja družbe in nastanka različnih izumov, iznajdb ter 

odkrivanja novih predelov do takrat neznanega sveta. Tako se je začelo kot plačilno sredstvo 

pojavljati tudi zlato.  

 

V 4. tisočletju pred našim štetjem so Egipčani iz zlata začeli kovati prve kovance in izdelovati 

druge vrednostne izdelke. Zlato je zaradi svoje rumene lesketajoče se barve in svojih lastnosti, 

ki so dopuščale oblikovanje te žlahtne kovine, postajalo vse pomembnejše ter je hitro postalo 

sinonim za moč, bogastvo in preživetje. Zlato se pogosto omenja v Svetem pismu v Stari 

zavezi. V starogrški legendi o Jazonu in Argonavtih igra zlato glavno vlogo. V srednjem veku 

se številni evropski alkimisti, ki naj bi iz navadnih kovin, kot sta kositer in svinec, poskušali 

ustvariti zlato oziroma tako imenovani »kamen modrosti«. Postavili so temelj današnje 

kemije. 
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Iskanje zlata je tesno povezano z odkritjem Amerike. Evropski kralji in kraljice so v Ameriko 

pošiljali raziskovalce, ki naj bi se vrnili otovorjeni z zlatom. Novejša zgodovina zlata je 

seveda povezana z zlato mrzlico v Ameriki, Avstraliji, Južni Afriki in Aljaski. V 20. in 21. 

stoletju so odkrili nove metode pridobivanja zlata, ki so zelo pomembne predvsem v 

industriji. Zlato je zelo pomembno tudi za osvajanje vesolja. Vsi skafandri za v vesolje so 

prevlečeni z zlatom zaradi sevanja; če ne bi poznali zlata, človek torej ne bi mogel osvajati 

vesolja. Telefoni, radio, laserji, zgoščenke, zračne blazine in podobno ne bi delovalo brez 

zlata. V nadaljevanju bom natančneje opisoval značilnosti in podrobnosti ter pomembnost 

zlata.  

 

2.1 Kje najdemo zlato? 

 

Zlato sodi med redke kovine in je na 75. mestu najpogostejših elementov. V zemeljski skorji 

do globine 16 kilometrov se zlato nahaja v deležu 4,1 mg/t kamnine, v železovih meteoritih je 

povprečni delež zlata 1,8 mg/t, morska voda vsebuje 1–2 mikrograma zlata na kubični meter 

vode (surovine.si 2017). 

 

Kamnine: zlato je v majhnih količinah prisotno v vseh magmatskih kamninah. Nekatera 

ležišča vsebujejo zadostno koncentracijo zlata, tako da izkopavanje, drobljenje ali kemično 

izluževanje zlata iz rude podjetjem še vedno prinašajo dobiček. 

Žile: redko se najdejo zlati listi ali žile, vrasle med sloje kremena. To zlato je znano kot 

gorsko zlato.  

Reke: zlatonosni sloji kremena zaradi izpostavljenosti soncu, dežju in vetru postopno 

preperijo in izpustijo vraslo zlato. To se potem nabere v potokih in rekah v obliki drobcev ali 

lističev. V tej obliki je znano kot naplavljeno zlato. 

Zemeljsko površje: nenavadno oblikovanim grudam zlata, ki jih najdemo, kot je videti, 

poljubno na zemeljskem površju, pravimo kepe. Te so lahko včasih izjemno velike. Doslej 

največja kepa, našli so jo v Avstraliji, je bila poimenovana The Welcome Stranger in je 

tehtala okoli 70 kilogramov. Odkrili so jo leta 1869 v avstralski zvezni državi Viktoriji. 

Avstralija je domovina velikih kep, saj je bilo od 25 največjih doslej odkritih zlatih kep v tej 

državi najdenih 23. Danes so zlate kepe, ki so včasih tako majhne kot vžigalična glava, 

redkejše od visoko kakovostnih diamantov (wol.jw.org 2005). 
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Oceani: skoraj vse evropske reke nosijo sledi zlata. Kljub temu pa je največja zlata rezerva 

ocean, slana voda, kjer se raztopi v najmanjših koncentracijah. Ta ogromna količina v 

kubičnih kilometrih predstavlja zanimivo ponudbo in daleč presega količino zlata, izkopano 

do danes. Po prvi svetovni vojni je nemški kemik in Nobelovec Friz Haber poskušal pridobiti 

zlato iz oceana z elektrolitskimi postopki. V toni morske vode je 0,004 miligrama zlata, v 

vseh svetovnih morjih pa za več milijonov ton zlata, vendar ta možnost pridobivanja zlata 

trenutno še ni gospodarna (slowenien.kb-europe.de 2010). 

Uporaba elektrolize: postopek elektrolize lahko uporabljamo za čiščenje kovin, na primer 

bakra. Kot anodo uporabimo nečisti baker, ki vsebuje približno 5 % primesi, za katodo 

uporabimo tanke ploščice čistega bakra. Na anodi med elektrolizo baker razpada in se 

ponovno izloča na katodi. Na dnu elektrolitske celice ostajajo primesi – galvansko blato, ki je 

lahko vir primesi, kot so zlato, srebro in drugi elementi. To blato pa zaradi vsebnosti drugih 

težkih kovin predstavlja velik problem za okolje.  

 

2.2 Lastnosti zlata 

 

Zlato je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Au (iz Egipčanske besede 

aurum) in atomsko število 79. Ta mehka, svetleča se, rumena, težka, raztegljiva (trivalentna in 

univalentna) prehodna kovina, ki jo je lahko oblikovati, ne reagira z večino kemikalij, vendar 

jo napada klor in aqua regia. Kovina se večinoma pojavlja samorodna kot kepe v skalah in 

aluvialnih nanosih in je ena od kovin, ki se jih da kovati. Zlato se uporablja kot monetarni 

standard mnogih držav, uporablja pa se tudi kot nakit, v zobozdravstvu in elektroniki. 

Njegova koda po standardu ISO 4217 je XAU (sl.wikipedia.org 2017). 

 

Po današnji klasifikaciji Huga Strunza uvrščamo zlato v bakreno skupino samorodnih prvin, 

kamor spadata tudi baker in srebro. Ima veliko gostoto, dobro kovnost, kovinski sijaj in dobro 

prevaja toploto. Atom zlata sestavlja jedro s 118 nevtroni in 79 protoni, ki ga obdaja 79 

elektronov. Med seboj so atomi zlata povezani s kovinsko vezjo, elektroni pa med njimi 

oblikujejo elektronski oblak. Zato je zlato dober prevodnik toplote. En gram bi bilo mogoče 

sploščiti na površino 1 kvadratnega metra. Je najbolj raztezljiva kovina, saj bi bilo 1 gram 

zlata mogoče raztegniti v 3 kilometre dolgo žico. Mogoče bi jo bilo razvaljati v zlate lističe 

debeline približno 1 mikrometra. Če pogledamo skozi rumene svetleče se zlate lističe, so 

videti modro-zeleni. Zlato je mogoče legirati z drugimi kovinami. Je mehko, zato ga pogosto 

zlivajo z drugimi kovinami, da pridobi trdnost. Zlato je tudi dober prevodnik toplote in 
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elektrike. Nanj ne vplivajo zrak in večina regentov. Kemijsko je precej nespremenljivo na 

toploti, vlagi in večini korozivnih sredstev, zato je zelo primerno za rabo v kovancih in nakitu 

(sl.wikipedia.org 2017). 

 

2.3 Zlato skozi čas 

 

Začetki plemenitih kovin segajo v obdobje naturalnega gospodarstva. Takrat je človek 

menjaval blago za blago in strmel k temu, da bi za eno surovino dobil drugo, ki bi mu 

omogočila preživetje (slowenien.kb-europe.de 2010). 

 

2.4 Zgodovina merila za težo zlata 

 

Znova se moramo vrniti čisto na začetek zgodovine denarja. Zgodovinske podatke sem črpal 

predvsem iz knjige Stephena Zarlenge »The Lost Science of Money: The Mythology of 

Money – The Story of Power« (»Izgubljena znanost denarja: Mitologija denarja – Zgodba o 

moči«) (Deutsch 2007, 88). 

Od kod izvira denar, lahko le ugibamo. Še danes ni enotno mnenje, ali izvira iz blagovne 

trgovine, razvoja oblasti in družbe ali verskih žrtvenih darov. Verjetno gre za kombinacijo 

vseh treh dejavnikov. Vsekakor pa sta zlato in srebro že v stari zavezi omenjena kot denar, 

medtem ko je v starem Egiptu kot denar služilo žito (Deutsch 2007, 88). 

 

Žito so skladiščili v velikih silosih v templjih, ki so celo v podružnicah v drugih mestih 

opravljali transakcije žita, podobno kot s čeki. Kot plačilno sredstvo so sicer uporabljali tudi 

zlati in srebrni prah, toda splošno veljavno merilo vrednosti je bilo očitno prgišče žita, okoli 

130 zrn. Teža 130–135 ali tudi 130 gramov (granum, lat. zrno) je torej postala splošno merilo 

vrednosti preprosto zato, ker je bilo mogoče v dlan brez težav zajeti 130–135 zrn. Eno zrno 

(gran) tehta približno 0,06 grama, torej 130 granov tehta približno osem gramov. Žitni 

standard je bil najverjetneje egipčanska posebnost, saj niso nikoli našli faraonskih kovancev. 

V drugih deželah pa so namesto žita uporabljali živino. Vole in krave so uporabljali od Irske 

vse do Sredozemlja in Afrike (Deutsch 2007, 88). 

 

Med letoma 1500 in 1000 pred našim štetjem so plačilni sistemi družb v vzhodnem 

sredozemskem prostoru prešli z živinskega standarda na zlati standard, pri čemer so imeli 

templji znova pomembno vlogo. Standardizirano težo 130 granov so prenesli na zlato in tako 
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je splošno merilo vrednosti postalo 130 granov zlata (približno osem gramov zlata). Ena krava 

je stala 130 granov zlata (Deutsch 2007, 89). 

 

Z izumom kovancev okoli leta 700 pred našim štetjem je 130 granov postala standardizirana 

teža kovancev. Kovanci različnih držav so le nekoliko odstopali od vrednosti ene krave. Teža 

različnih kovancev (Zarlenga, 30): 

indijska dharana (600–500 pr. n. št.)  130 granov 

zlati stater lidijskega kralja Kreza (okoli 550 pr. n. št) 128 granov 

perzijski darejk kralja Dareja (okoli 505 pr. n. št.) 130 granov 

zlatnik z Rodosa (začetek 4 st. pr. n. št.)                                          130–135 granov 

zlatnik iz Aten (okoli 400 pr. n. št.) 130 granov 

makedonski sater Filipa II. (okoli 345 pr. n. št.)                                130 granov 

 

Takrat so z zlatom trgovali več kot s srebrom preprosto zato, ker je srebro veljalo za 

dragocenejšo žlahtno kovino. Antična ljudstva so od vseh kovin najlaže pridobivala zlato. 

Delci čistega zlata so se milijone let nalagali v rečnem pesku, in ker niso razpadli ali 

oksidirali, so se ohranili, dokler jih niso našli ljudje. Baker je bilo že težje pridobivati, srebro, 

ki so ga pridobivali z zelo zapletenim tehničnim postopkom, je bilo šele na tretjem mestu. 

Zaradi tega je bilo srebro v starem Egiptu skoraj tako dragoceno kot zlato (Deutsch 2007, 89). 

Jasna vrednost 130 granov, torek okoli osem gramov zlata za eno kravo, nam bo pomagala 

razumeti niti usode zlata in srebra (Deutsch 2007, 89). 

 

2.5 Uporaba zlata 

 

Zlato se dandanes uporablja pogostokrat. Najbolj razširjen je kot nakit, saj je kar 50 % 

celotnega zlata uporabljenega v nakitu, ki se skozi zgodovino topi ter ustvarja nove izdelke. 

Največji porabnik zlata je Indija, saj ima kar 24 % celotnega zlata in vsako leto kupi 800 ton 

zlata (kemijazlato.weebly.com 2017). 

 

Zlato je našlo svoje mesto tudi v industriji. Uporablja se predvsem na mestih, ki zahtevajo 

izjemno odpornost proti obrabi, oksidaciji in temperaturnim spremembam. Ta mesta se 

najdejo predvsem v kontaktih, stikalih, relejih, priključkih in tiskanih vezjih. Količine zlata, ki 

se nahajajo na pozlačenih mestih, so izjemno majhne, zato je tudi strošek pozlatitve 

zanemarljiv glede na končno ceno izdelka. Zlato je zaradi odlične toplotne in električne 
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prevodnosti, upogljivosti in odpornosti proti koroziji zelo iskano v elektronski industriji. 

Zaradi odbojnosti infrardečih žarkov se zlato uporablja tako v optični industriji kot v 

vesoljski tehnologiji kajti odbojnost infrardečih žarkov ščiti vesoljska plovila in satelite pred 

sočnim sevanjem. Prav tako se v vesoljskih plovilih uporablja kot mazivo, ker so organska 

maziva v vesolju zaradi ekstremnih razmer neuporabna. Raketoplan Columbija je vseboval 

40,8 kilograma zlata (kovine.si 2017). 

 

V živilski industriji se zlato uporablja kot barvilo – E175. V obliki listov, kosmičev za 

pozlačenje hrane; na primer za zaščito plasti na slaščicah in za okrase čokolade in pijač, kot je 

liker Goldwaser (kovine.si 2017).  

 

V avtomobilski industriji se uporablja za pozlatitev tipal za aktiviranje varnostnih blazin, ker 

je zlato edina kovina, ki je dovolj zanesljiva za uporabo pri tej varnostni napravi. Nekatere 

soli zlata imajo protivnetne lastnosti in se uporabljajo za zdravljenje revmatizma in artritisa, 

medtem ko se nanodelci zlata uporabljajo tudi za odkrivanje rakastih obolenj (kovine.si 

2017).  

 

Zlato je odličen material za vsadke, pri katerih je veliko tveganje okužbe (npr. pri notranjem 

ušesu), ker ima visoko stopnjo odpornosti proti kolonijam bakterij. V preteklosti so se 

uporabljale zlate injekcije proti revmi. Zlato kot okras se uporablja za širši spekter aplikacij, 

na primer za galvanske prevleke kovin in plastike, na porcelanu za glazure, v zobozdravstvu 

za protetiko ter kot dekoracija pri keramiki in steklu. Zlati lističi 0.1 mikrometra se 

uporabljajo za krasitev ali pri restavriranju predmetov (kovine.si 2017).
1
 

 

2.6 Celotna količina izkopanega zlata 

 

Ocene iz leta 2007 navajajo, da je človeštvo v zadnji 6000 letih pridobilo skupno 170.000 ton 

zlata. To se na prvi pogled zdi veliko, vendar pa računsko ustreza kocki čistega zlata z dolžino 

roba borih 20,65 metra. Več kot 60 odstotkov tega zlata je bilo predelanega v nakit in 

umetniške predmete, dobrih 18 odstotkov se nahaja v trezorjih centralnih bank in drugih 

denarnih institcuij, 16 odstotkov pa je v obliki palic ali kovancev v lasti vlagateljev 

(karatbars.com 2017). 

                                                           
1 Gl. tudi dodatek te naloge. 
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Trenutno svetovno povpraševanje po zlatu obsega približno 4.100 ton na leto. Dobro polovico 

te količine potrebuje industrija nakita, približno 1.640 ton ustreza povpraševanju vlagateljev, 

več kot 450 ton pa se predela za potrebe elektronike, drugih industrij in zobozdravstva 

(karatbars.com 2017). 

 

Nasproti temu pa se letno pridobi okoli 2.800 ton zlata. To pomeni, da povpraševanje 

bistveno presega fizične zmožnosti rudnikov zlata. Obdelava lomljenega zlata (približno 

1.600 ton) lahko delno odpravi to neravnovesje. Preostali del morajo zapolniti centralne banke 

s prodajo svojih zalog. Ker pa je to mogoče in smiselno le v omejenem obsegu, bo 

neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem v prihodnje še večje (karatbars.com 2017). 

 

In kar je še bolj pomembno: glede na sedanje količine pridobivanja bo kopanje zlata donosno 

le še naslednjih 20 let. To jasno kaže, da bo zlato kot material in naložbena kovina v prihodnje 

še bolj redko in zaželeno (karatbars.com 2017). 

 

Slika 2.1: Kocka zlata 

 

Vir: goldmontreal.com 2017 

 

2.7 Razporeditev količin izkopanega zlata 

 

Razporeditev te količine zlata (ocene iz leta 2007): 28.600 ton (18 %) zlata pripada centralnim 

bankam in drugim finančnim institucijam. Največ zlata imajo: 

 ZDA: 8.133 ton, 

 Nemčija: 3.428 ton (to ustreza 177,6 m
3 

ali 275.562 zlatim palicam), 

 Mednarodni denarni sklad: 3.217 ton, 
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 Francija: 2.892 ton. 

 

79.000 ton (51 %) zlata je predelanega v nakit. 

18.000 ton (12 %) zlata je predelanega v umetniške izdelke. 

25.000 ton (16 %) zlata je v zasebni lasti (investitorjev) v obliki zlatih palic ali kovancev 

(karatbars.com 2017). 

 

2.8 Kaj je karat? 

 

To je enota za merjenje mase dragih kamnov in čistosti zlata. Prvotno je karat predstavljal 

težo rožičevega semena, danes pa predstavlja delež čistega zlata v 1000 delih zlitine (zlata-

rezerva.si 2017). 

 

999,99 tisočinke pomeni 24-karatno (24K) zlato in je čisto zlato. 

917 tisočink pomeni 22-karatno (22K) zlato, ki vsebuje 22 delov zlata in 2 dela druge kovine 

oziroma kovin, kar pomeni, da je njegova čistost 91,7 % in je najčistejše zlato v draguljarstvu. 

750 tisočink pomeni 18-karatno (18K) zlato, ki vsebuje 18 delov zlata in 6 delov druge kovine 

oziroma kovin, kar pomeni, da je njegova čistost 75 %. 

585 tisočink pomeni 14-karatno (14K) zlato, ki vsebuje 14 delov zlata in 10 delov druge 

kovine oziroma kovin, kar pomeni, da ima zlato čistost 58,3 %. 

417 tisočink pomeni 10-karatno (10K) zlato, ki vsebuje 10 delov zlata in 14 delov druge 

kovine oziroma kovin, kar pomeni, da ima zlato čistost 41,7 %. 

333 tisočink pomeni 8-karatno (8K) zlato, ki vsebuje 8 delov zlata in 16 delov druge kovine 

oziroma kovin, kar pomeni, da ima zlato čistost 33,3 % (zlata-rezerva.si 2017).  

 

2.9 Razlogi za nakup 

 

Naše osebno mnenje je, da je zlato denar oz. plačilno sredstvo. Zlato je že stoletja priznano v 

194 državah tega sveta kot plačilno sredstvo (karatbars.com 2017). 

 

Najpomembnejši razlogi za nakup zlata so (karatbars.com 2017): 

 zlato nudi zaščito pred inflacijo in monetarnimi reformami, 

 zlate palice so plačilno sredstvo, ki je priznano po vsem svetu, 

 zlato je v kriznih časih stabilna naložba, 
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 zlato ohranja vrednost, saj so njegove zaloge v naravi omejene in ga ni mogoče 

reproducirati, 

 svetovno povpraševanje po zlatu je večje od ponudbe, 

 nakup in prodaja naložbenega zlata sta brez DDV-ja ter brez plačila kapitalskih 

dobičkov. 

 

Kot že omenjeno, je eden bistvenih in ključnih prednosti vlaganja v investicijsko zlato ta, da 

je v Sloveniji sprejet Zakon o davku na dodano vrednost, veljaven od 1. 1. 2010, ki v 5. točki 

pravi: posebna ureditev za investicijsko zlato – da je investicijsko zlato oproščeno davka na 

dodano vrednost in davka na kapitalske dobičke kot sledi po (zakonodaja.com 2017): 

 

118. člen 

(definicije) 

 

(1) Po tej ureditvi izraz »investicijsko zlato« pomeni: 

a) zlato v obliki palic ali ploščic z maso, ki jo sprejemajo trgi plemenitih kovin, čistine, ki je 

enaka ali veča od 995 tisočink, predstavljeno z vrednostnimi papirji ali ne, razen majhnih 

palic ali ploščic z maso manj kot 1 g.  

 

3 DENAR, DENAR BREZ KRITJA IN ZLATI STANDARD 

 

 

Denar naj bi se pojavil v zasebnem sektorju in opravlja več funkcij: je menjalno sredstvo 

(»medium of exchange«), obračunska enota (»unit of account«), hranilec vrednosti (»store of 

value«) in merilo vrednosti (»measure of value«) (Praprotnik 2012, 16). 

 

Tržna vrednost zlata in srebra se je spreminjala. Najvišja vrednost zlata je bila okoli leta 1500, 

ko je bila unča zlata vredna 2400 dolarjev, unča srebra pa 806 dolarjev. Z menjalno pariteto 

zlata za srebro se je demonetiziralo srebro. Srebro je imelo namreč na vzhodu večjo vrednost 

kot na zahodu. Vzrok so bile tudi velike količine proizvedenega srebra v Latinski Ameriki. V 

Indiji si za srebro dolgo dobil skoraj dvakrat toliko zlata kot v Evropi. Razlog za to je bilo 

visoko razmerje med zlatom in srebrom, ki so ga vzdrževali na zahodu (skozi tisočletja je 

nihalo med 1 : 9 in 1 : 16). V Indiji in celotni Aziji pa je razmerje ostalo na nizki ravni 
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(praviloma pri 1 : 6 ali 1 : 7). Ta razlika v vrednotenju je bila več tisočletij vir moči za tiste, ki 

so vedeli zanjo. Kopenska pot do Bližnjega vzhoda je bila vez med vzhodno in zahodno 

trgovino. Kdor je vladal tem območjem, je vladal tudi trgovini. Deli rimskih višjih slojev so 

tako krepili svoj vpliv, dokler Rim ni propadel od znotraj navzven. Dobiček, ki so ga na ta 

način pridobile Benetke, je bil razlog za renesanso. Judovski trgovci, ki so svojo dejavnost 

prenesli iz Azije v Evropo, so se s tem mehanizmom dolga stoletja tiho okoriščali (Deutsch 

2007, 91). 

Obstoj in pomen te delitve še danes nista splošno znana, takrat pa je zanju vedela resnično le 

peščica ljudi (Deutsch 2007, 91). 

Delitev vrednostnega razmerja so ohranili več tisoč let. Japonska je celo leta 1625 razmerje 

med srebrom in zlatom določila na 6 : 1 in ni vedela, da je razmerje v Evropi veliko višje 

(takrat 15 : 1). Zato so lahko portugalski trgovci med letoma 1565 in 1625 Japonsko olajšali 

za tretjino njenega zlata, in sicer za okoli 250 ton (Deutsch 2007, 91). 

 

3.1 Kaj je denar 

 

Skoraj nič ne usmerja našega življenja tako kot denar, a kljub temu zna le malokdo razložiti, 

kaj denar je ter kako deluje. Kako razložiti, kaj sploh je denar? Pravzaprav obstaja množica 

odgovorov in pogosto imamo občutek, da nas odgovori bolj zmedejo kot da bi kaj pojasnili. 

Dobra definicija bi na primer bila, da je denar dogovor med ljudmi, da bodo določen predmet 

uporabljali kot menjalno sredstvo. To je zelo preprosta in sprejemljiva razlaga. Ampak kaj 

takšna definicija pove? Opisal bom preprosto razdelitev, s pomočjo katere boste z lahkoto 

razumeli in si razlagali različna teoretična vprašanja, povezana z denarjem (Deutsch 2007, 

29). 

Prvi korak je razumevanje, da je pogodba med dvema človekoma preprosto narejena tako, da 

skleneta soglasje. Če nato dodamo, da gre pri tem za obligacijsko pravo, ki ureja odnose med 

ljudmi, in da ob tem obstoja stvarno pravo, ki ureja odnos med ljudmi in stvarmi, že veliko 

bolj razumemo, o čem govorijo pravniki. Ko razumemo to povezavo, lahko veliko stvari sami 

sklepamo in si jih razlagamo. S predaloma obligacijsko in stvarno pravo v glavi naredimo red 

(Deutsch 2007, 29). 

 

Tudi v teoriji denarja obstajata dve osnovni zelo različni vrsti plačilnega sredstva, in sicer 

kreditni denar in blagovni denar (Deutsch 2007, 30).V obdobju, ko je imel denar kritje v zlatu 
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ali srebru, je papirnati denar samo nadomeščal vrednost tega blaga. Danes se strokovnjaki za 

nove bančne produkte ukvarjajo le z odnosom med dolžnikom in upnikom, ki ga ureja 

obligacijsko pravo (kreditnega denarja). Denar je zanje samo dolg, kar popolnoma spremeni 

vlogo denarja v gospodarstvu. Enako velja za denar. Kreditni in blagovni denar poznamo od 

začetka človeštva in vedno bosta sočasno obstajali obe vrsti. Že samo dejstvo, da skoraj vse 

centrale banke na svetu približno petino svojih deviznih rezerv hranijo v obliki blagovnega 

denarja, namreč zlata, preostanek pa v obliki kreditnega denarja, jasno kaže, da tudi danes 

obstajata obe vrsti denarja (Deutsch 2007, 30). 

Večina ljudi danes misli, da je naš denar pač z nečim krit, na primer z bruto družbenim 

proizvodom, in da gre pravzaprav za blagovni denar. Ampak to ne drži. Naš denar danes ni 

krit z ničimer in je samo še neopredeljena zadolžnica. V dnevnem prometu je v resnici samo 

še kreditni denar (Deutsch 2007, 30). 

 

Bankovci, ki so jih v tem primeru uporabljali kot denar, so hkrati služili dvema popolnoma 

različnima namenoma. V enem primeru gre za prenos lastnine (stvarno pravo, blagovni 

denar), v drugem pa za obljubo plačila (obligacijsko pravo, kreditni denar). Sam bankovec 

nam ne izda, katero nalogo upravlja v določenem trenutku. Dokler so plačevali z zlatniki in 

srebrniki, je bilo vse jasno. Če plačam s srebrnikom, prenesem lastnino desetih gramov 

srebra. Ko so zlato začeli deponirati v bankah in plačevati z bankovci, ki so jih dobili v 

zameno kot nekakšne skladiščnice, je bilo še vedno vse jasno. Z bankovcem so prenesli 

lastnino deponiranega zlata (Deutsch 2007, 36). 

 

Zmešnjava je nastala, ko so država in banke začele izdajati obljube o plačilu v obliki 

bankovcev. Takrat je lahko isti bankovec prenašal tako lastnino v obliki dolga. Šele ob stečaju 

banke ali države se je pokazalo, kakšen delež bankovcev je bil krit z lastnino (zlato) in kakšen 

delež je bil samo prazna obljuba o plačilu. Stvar bi bila veliko enostavnejša, če ne bi obojega 

imenovali denar (Deutsch 2007, 36).  

Sredi 18. stoletja so to miselnost sprejele Avstrija in druge države. Na Johanna Wolfganga 

von Goetheja je ta miselnost naredila takšen vtis, da ji je posvetil del Fausta II (Deutsch 2007, 

62). Goethe je kot član številnih prostozidarskih lož poznal delovanje takratnih bankirjev. 

(Deutsch 2007, 65). Prostozidarji so to znanje očitno dobili od templjarjev, ki so v 13. stoletju 

razvili kreditni sistem, s katerim so v času pridobili izredno moč in izjemno bogastvo 

(Deutsch 2007, 65). 
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3.2 Dve obliki zlatega standarda 

 

»Moderni zlat standard 19. stoletja (ni bil) dosežek kake konference, temveč je nastal 

naravno, kot rezultat stoletnih izkušenj in prakse.« (Ferdinand Lips) (Müller 2007, 54) 

 

Denar omogoča delovanje gospodarstva in celotne družbe. Tako je bilo že pri naših prednikih, 

ki so kot večinoma avtarktični predelovalci za lastne potrebe živeli v naturalnem 

gospodarstvu, kar pomeni, da so na primer mamutove kože zamenjali za kamnite kline. Med 

procesom specializacije in delitve dela pa je ta postopek postajal vedno zamudnejši in je 

oviral produktivnost družbe. Zato so se pojavili splošno zaželeni predmeti kot menjalno 

sredstvo. Glede na letni čas ali območje so bila lahko takšna menjalna sredstva sol, krave, 

ovce, kožuhi, redke školjke ali kopja. Vsi ti predmeti pa so imeli določene težave, na primer 

deljivost, trajnost ali pomanjkanje. Sol ni neomejeno obstojna in se v vodi stopi, kožuhov se 

ne da vedno deliti, ker se sicer zmanjša njihova uporabna vrednost ali pa jo popolnoma 

izgubijo (Müller 2007, 54). Žlahtne kovine so bile (in so) nepokvarljive, redke, ni jih bilo 

mogoče poljubno množiti, bilo pa jih je mogoče poljubno deliti, bile so splošno znane in 

sprejete ter so kljub svoji majhnosti predstavljale veliko vrednost. Poleg tega jih je bilo 

razmeroma lahko prenašati tudi na velikih razdaljah (Müller 2007, 54). Tu je treba omeniti, da 

sta zlato in srebro vlogo gospodarskega menjalnega sredstva (denarja) dobila sama od sebe 

zaradi njunih pravkar navedenih lastnosti (Müller 2007, 54). V 7. stoletju pr. n. št. kralj Krez 

iz Lidije majhne kepe zlata prvič opremil z žigom: tako je izumil kovanec. Stoletja pozneje, 

enkrat v poznem srednjem veku, so začeli ljudje zlate in srebrne kovance (ali palice) iz 

varnostnih razlogov shranjevati pri zlatarjih, ki so zanje izdajali potrdila o hrambi. Če je 

lastnik želel dobiti svoje zlato nazaj, je potrdilo preprosto spet unovčil pri zlatarju (Müller 

2007, 55). Tako so potrdila zlatarjev postala neke vrste zastavljeni predmeti za obljubljeno 

plačilo. 

 

Nazadnje so ta potrdila sama uporabljali kot menjalno sredstvo, tj. nekakšen papirnati denar s 

100-odstotnim kritjem v zlatu. V 17. stoletju je bilo po tem načelu ustanovljenih vedno več 

zasebnih bank, tako da je bilo v obtoku veliko različnih potrdil, ki so bila nadomestila za 

denar (»denarni substitut«) (Müller 2007, 55). Kmalu so zlatarji in banke spoznali, da so 

lastniki potrdil o hrambi unovčevali le majhen del zlata. Tako je popolnoma razumljivo, da so 

za povečanje dobička dali v obtok več potrdil, kot pa je bilo v resnici na voljo zlata. Tako so 
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iznašli parcialni zlati standard, pri katerem so emisijske banke izdale več potrdil (tj. 

bankovcev), kot je bilo v resnici na zalogi zlata. Prva centralna banka, ki je izdala stroge 

smernice za kritje bankovcev v obtoku v zlatu, je bila Bank of England, ustanovljena leta 

1694. Anglija pa je bila takrat vodilna gospodarska sila na svetu, zato je sčasoma vedno več 

držav sprejelo njena pravila in okoli leta 1900 je parcialni standard uporabljalo približno 50 

držav. Frank, gulden, marka, švicarski frank ali funt so torej vedno ustrezali določeni količini 

zlata (ali srebra), zaradi česar je bil menjalni tečaj med valutami stabilen (Müller 2007, 55). 

 

Leta 1619 je v Hamburgu nastalo še nekaj novega in omembe vrednega; in sicer osnovni 

model zasebnega denarnega sistema, ki bi ga lahko danes tako znova uvedli – Hamburger 

Girobank. Banka je bila lastniku računa zavezana izplačati dobroimetje v obliki kovin. Statut 

ji je prepovedoval emisijo knjižnega denarja, ki bi presegal zalogo srebra v njenih trezorjih. 

Da bi v tem hanzeatskem mestu olajšali denarni in plačilni promet, ki ga je obtok številnih 

vrst kovancev z različno vsebnostjo kovin močno otežil, naj bi banka omogočila negotovinska 

plačila s preknjižbo z računa na račun (Deutsch 2007, 59). Marka banco je do uvedbe državne 

valute leta 1870, torej 250 let, veljala za najvarnejši in najbolj nespremenljiv denar na svetu, 

banka pa za simbol zanesljivosti hamburških trgovcev (Deutsch 2007, 60). 

 

Mnogo avtorjev meni, da je bil ta klasični zlati standard 19. stoletja najvišja monetarna 

pridobitev civiliziranega sveta in je ljudem omogočil nekaj časa miru in razcveta. Da valute, 

vezane na zlato, v resnici niso bile podvržene inflaciji, je pokazala tudi raziskava World Gold 

Councila iz leta 1998 z naslovom Gold as a Store of Value (Zlato kot ohranjevalec vrednosti).  

Glede na to raziskavo je kupna moč zlata v obdobju 200 let ob določenih nihanjih (v glavnem 

navzgor, manj navzdol) ostala konstantna (Müller 2007, 56). 

 

Na osnovi petdesetletnih izkušenj in preučevanja trgov ter zgodovine denarja sem prepričan, 

da je bila ukinitev zlatega standarda v 19. stoletju povsem napačna (Müller 2007, 57). Zlato 

oziroma klasični zlati standard je sredstvo zanesljivega in pred inflacijo varnega ohranjanja 

premoženja ter gospodarsko gledano zagotovilo za vrednostno stabilen denar in nizke obresti. 

 

3.3 Prva svetovna vojna in odprava zlatega standarda 

 

Leta 1914 so države delujoč klasični zlati standard v samo nekaj tednih odpravile, ker so 

morale financirati prvo svetovno vojno, česar z upoštevanjem strogega zlatega standarda ne bi 
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bile sposobne početi štiri leta. Ob togem zlatem standardu bi vojna lahko trajale le nekaj 

tednov, države bi bankrotirale in bi se prostovoljno vrnile za pogajalsko mizo. Tako pa se je 

lahko popolnoma nekrit kup denarja neskončno povečal. To je podaljšalo vojno in Nemcem 

prineslo najprej inflacijo, deflacijo in Hitlerja ter drugo svetovno vojno.  

 

3.4 Konec druge svetovne vojne in ponovno sprejetje zlatega standarda 

 

Konferenca Bretton Woods, uradno znana kot monetarna in finančna konferenca Združenih 

narodov, je bila zbor 730 delegatov iz vseh 44 zavezniških držav v hotelu Mount Washington, 

ki leži v Bretton Woodsu v New Hampshiru v ZDA, da bi uredili mednarodni denarni in 

finančni red po koncu druge svetovne vojne. Konferenca je potekala od 1. do 22. 6. 1944. 

Potem so bili podpisani sporazumi, ki so po zakonodaji ratifikaciji vlad držav članic 

ustanovili Mednarodno banko za obnovo in razvoj (International Bank for Reconstruction and 

Development – IBRD) in Mednarodni denarni sklad (International Monetary Fund – IMF) 

(wikipedia.org 2017).  

 

Svet se je tudi po drugi svetovni vojni spet vrnil k nekakšnemu zlatemu standardu. V 

ameriškem Bretton Woodsu so leta 1944 dosegli sporazum o zlato-deviznem standardu, ki je 

različne narodne valute trdno vezal na dolar, slednjega pa s tečajem 35 dolarjev za unčo na 

zlato (Müller 2007, 57). 

Pomembno je spoznati, da zlati standard v določeni meri oblast vklene v nekakšne monetarne 

spone, ker lahko v obtok vedno dajo samo toliko denarja, kolikor je nekje v trezorju zlata. 

Brez zlate osnove pa lahko poslovne banke ustvarjajo poljubne količine nekritega papirnatega 

denarja. Z zlatim standardom ne bi nikoli prišlo do tega neskončnega razvoje državne 

zadolžitve in politiki na ne bi vedno znova stregli s predvolilnimi obljubami, ki jih mora na 

koncu, na primer z naraščajočo inflacijo, plačati ljudstvo (Müller 2007, 57). 

 

3.5 Ukinitev zlatega standarda  

 

Številni do zdaj navedeni opisi jasno kažejo, da se je veliko težav začelo v začetku 70. let 

prejšnjega stoletja, ko se je končal tako imenovani brettonwoodski sistem. Zadnja povezava 

med papirnatim denarjem in zlatom je bilo ukinjena, ko je predsednik Nixon enostransko 

ukinil konvertibilnost dolarja v zlato. Razlog za to je bil, da so ZDA svojo glavno valuto 

rezerv tako močno razvrednotile (tj. pomnožile), da ameriška centralna banka FED ni imela 
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dovolj zlatih rezerv za kritje vedno več natiskanega denarja. Ameriške zaloge zlato so vedno 

bolj kopnele, razlogi bi lahko bili tudi v tem, da so, ZDA potrebovale veliko denarja za 

financiranje vojne v Vietnamu (elementum.si 2017).  

 

 In odkar je Švica leta 1999 svoj frank oropala zlatega kritja, na svetu ni več krite valute. Vsi 

bankovci tega sveta so bolj papir kot denar in temeljijo le še na zaupanju njihovih 

uporabnikov (Müller 2007, 57). 

 

Slika 3.1: Richard Nixon 

 

Vir: usnews.com 2014  

 

3.6 Denar in obresti 

 

»Denar je nastal za izmenjavo, obresti pa mu narekujejo, da se množi sam po sebi. Zato ta 

način zaslužka med vsemi najbolj nasprotuje naravnemu pravu.« (Aristotel, 384–322 

pr. n. št., grški filozof) (Müller 2007, 47). V nasprotju s tem je rast linearne funkcije 

konstantna, tj. vrednost raste enakomerno v enakih časovnih razmikih, eksponentna rast pa se 

povečuje z vrednostjo eksponentna (Müller 2007, 47). 

To razliko lahko zelo dobro spoznamo s pomočjo enostavnih številčnih nizov. Linearen, 

enakomeren številčni niz bi bil na primer 2, 4, 6, 8 … itn. Drugače pa je pri eksponentni 

funkciji. Tu bi številčni niz potekal na primer 1, 2, 4, 8, 16, 32 … itn. Rast tu torej poteka 

»krat 2« in se zato stalno in vedno hitreje veča, ker dvakratnik enega števila da naslednje 

število v nizu. V naravi je le malo primerov takšnih eksponentnih pojavov. Ti so vedno 

časovno omejeni in konec nosijo že v sebi. Primeri so (Müller 2007, 47): 
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 propad ali delitev radioaktivnih elementov (atomska bomba), 

 biološka rast celičnih kultur, npr. rakaste tvorbe, 

 snežni plazovi. 

 

V današnjem bančništvu pa so takšne eksponentne obresti običajne, čeprav, kot lahko 

razberemo že iz grafa 3.1, morajo na koncu vedno privesti do čezmernega razvoja in zloma.  

 

Graf 3.1: Rast kapitala 10.000 evrov pri (od leve proti desni) 12-, 9-, 6- in 3-odstotnih 

obrestih 

 

Vir: Müller 2007, 48 

 

Takšen je značaj eksponentne funkcije. Najprej poteka počasi, na koncu pa vedno hitreje. 

Znani primeri za takšne funkcije so ribniki z lokvanji ali t. i. »Jožefov pfenig«. Če bi Jožef 

svojemu sinu Jezusu leta 0 na varčevalni račun s 5-odstotnimi obrestmi položil en pfenig, bi 

do leta 2000 iz njega nastalo 200 milijard zemeljskih krogel iz zlata (Müller 2007, 48). 

 

Že ta fiktivni računski primer kaže, da obrestni sistem dolgoročno ne more obstati. To 

pomeni, da bi morala banka enkrat med letom 0 in danes svoji stranki Jožefu račun zapreti ali 

pa razglasiti bankrot. Profesor ekonomije Bernd Senf iz Berlina to dejstvo opisuje takole: 

Popolnoma logično je, da mora vedno znova priti do zlomov, pri katerih se denarne terjatve 

oz. ves denar razvrednoti – npr. s krizami denarnih valut oz. reformami denarne valute.« 

(Müller 2007, 49) 

 

Še enkrat na kratko strnimo do zdaj povedano: državni dolgovi, ki eksponentno rastejo, so 

prava časovna bomba v našem današnjem političnem in gospodarskem sistemu. Svetovni dolg 

narašča iz minute v minuto, trenutno znaša 36.367.136.634.171 evrov in vsako sekundo zraste 
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za nekaj sto milijonov. Vsak zemljan je zadolžen za pet tisoč evrov. Slovenec je na primer 

zadolžen za nadpovprečnih 7.500 evrov, da bi se ta dolg odplačalo, pa bi bilo treba delati 

osem mesecev in pri tem ničesar porabiti (finance.si 2012). 

 

Zadolženost posameznih držav 

 

Najbolj zadolženi državi nista Grčija in Portugalska, temveč tiste države, za katere morda tega 

ne bi rekli. Na vrhu so ZDA, ki dolgujejo skoraj nepredstavljivih 9,5 tisoč milijard evrov. 

Dolg znaša 75 odstotkov BDP-ja največjega svetovnega gospodarstva, vsak Američan pa je 

ob rojstvu zadolžen za 30 tisoč evrov. ZDA sledi Japonska, ki ima le malenkost manjši dolg, 

državi pa sta skupaj odgovorni za polovico svetovnega dolga. Da bi Japonci splavali iz 

dolgov, bi morali delati dve leti in pri tem ničesar porabiti, trenutno dolg znaša 204 odstotke 

BDP-ja. Vsak Japonec je ob rojstvu zadolžen za 70 tisoč evrov (finance.si 2012). 

 

Javni dolg Slovenije na primer znaša 15 milijard evrov, naš dolg dosega 41,4 odstotka BDP-

ja, vsak Slovenec pa ja zadolžen za okoli 7.500 evrov. Hrvat ima 5.600 evrov dolga, javni 

dolg pa znaša 25 milijard evrov (finance.si 2012). 

 

Med bolj srečnimi so Kitajci, saj tako rekoč nimajo težav z dolgovi – so namreč upniki. 

Skupaj imajo na prebivalca vsega 780 evrov dolga, kar lahko odslužijo v mesecu dni. Tudi 

Rusi nimajo veliko dolga, rešujejo jih bogata nahajališča nafte in zemeljskega plina. Imajo za 

manj kot 10 odstotkov BDP dolga, vsak Rus je dolžan tisoč evrov (finance.si 2012). 

 

Zadolževanje Slovenije 

 

Od leta 2008 se je v pičlih sedmih letih zadolžitev povečala za 62 odstotkov – zato je nujna 

podrobna analiza vzrokov. Že nekaj desetletij je zadolževanje držav metoda podjarmljenja. 

Države se za potrebe svojih državljank in državljanov, ali pa tudi ne, zadolžujejo pri 

najrazličnejših tujih finančnih institucijah. Praviloma, v zameno za odobritev kreditov, morajo 

proizvajati strukturne reforme. Slednje vključujejo privatizacijo (gospodarskih potencialov, 

naravnih virov, vključno z vodo, vse infrastrukture, predvsem prometne, zdravstvene, ipd.), 

zoževanje delavskih pravic, prosto trgovanje (brez carin in drugih omejitev) in prepoved 

pomoči dejavnostim v javnem sektorju. Posledica tega je vidno obubožanje držav 

kreditojemalk in predvsem obubožanje njihovih prebivalcev. Češ, kredite je treba vrniti in 
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zato so nujni varčevalni ukrepi. Zaradi povedanega se države ne morejo gospodarsko 

razvijati. Nasprotno, možnosti za vračanje kreditov se še bolj zaostrujejo (delo.si 2017).  

 

3.7 Centralni bančni sistem – Federal Reserve System FED  

 

Sistem zveznih rezerv (znan tudi kot Federal Reserve ali preprosto FED) je centralni bančni 

sistem Združenih držav Amerike. Ustanovljen je bil 23. decembra 1913 z uvedbo Zakona o 

zveznih rezervah kot odziv na vrsto finančnih panik (zlasti panike leta 1907), ki so pokazale 

potrebo po centralnem nadzoru nad denarnim sistemom, če se je treba izogniti krizam. Z leti 

so se dogodki, kot sta velika depresija v tridesetih in velika recesija na začetku 21. stoletja, 

privedli do širitve vlog in odgovornosti sistema Federal Reserve (wikipedia.org 2017).  

Ameriški kongres je v Zakonu o zveznih rezervah določil tri ključne cilje za monetarno 

politiko: maksimiranje zaposlenosti, stabilizacijo cen in ublažitev dolgoročnih obrestnih mer. 

Prva dva cilja sta včasih imenovana dvojni mandat zvezne rezerve. Njegove dolžnosti so se v 

preteklih letih razširile in od leta 2009 vključujejo tudi nadzor in regulacijo bank, ohranjanje 

stabilnosti finančnega sistema in zagotavljanje finančnih storitev depozitiranim institucijam, 

vladi ZDA in tujih uradnih institucijah. FED izvaja raziskave o gospodarstvu in ponuja 

številne publikacije, kot sta Beževa knjiga in podatkovna zbirka FED (wikipedia.org 2017). 

 

Federal Reserve System je sestavljen iz več plasti. Tako ima zvezni rezervni sistem javne in 

zasebne komponente. Struktura velja za edinstveno med centralnimi bankami. Nenavadno je 

tudi, da Ministrstvo za finance Združenih držav, subjekt zunaj centralne banke, natisne 

uporabljeno valuto.  

 

3.8 Zgodovina centralnega bančnega sistema  

 

Ameriška centralna banka je bila ustanovljena 23. decembra 1913, ko je Woodroow Wilson 

podpisal zakon o ameriški centralni banki. Okoliščine so se zdele dvomljive, ker so odbori 

zakon sprejeli, ko je bila večina poslancev že na božičnih počitnicah. Ameriška centralna 

banka (FED) je bila od samega začetka (in je še danes) popolnoma zasebna banka z 

naslednjimi ustanovnimi bankami (Müller 2007, 87): 

 Warburg bank, Amsterdam in Hamburg; 

 Khun Loeb Bank, New York; 

 Rotschild Bank, London; 
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 Rotschild Bank, Pariz; 

 Lazard Brothers Bank, Pariz; 

 Israel Moses Seif Bank, Italija; 

 Lehmann Bank, New York; 

 Rockefellerjeva Chase Manhattan Bank, New York; 

 Goldman Sach Bank, New York. 

 

Ameriška centralna banka popolnoma zasebna banka in ne državna institucija, postane jasno, 

da je najvišji cilj povečati dobičke zasebnih lastnikov deležev, ne pa doseči stabilnost valute. 

Z drugimi besedami: po eni strani naj bi ameriške banke prek svoje centralne banke FED 

ohranjale monetarni sistem stabilen, po drugi strani pa tako ne morejo ustvariti toliko dobička 

kot na volatilnih trgih. To je tako, kot da bi psa postavili za čuvaja klobase (Müller 2007, 88). 

 

3.9 Načrtovanje ustanovitve ameriške centrale banke 

 

Otok Jekyll resnično obstaja. Leži pred obalo Georgie in na njem je leta 1910 potekalo tajno 

srečanje, na katerem so izoblikovali in načrtovali ameriško centralno banko Zvezne rezerve. 

Do omenjenega srečanja je prišlo, in ustanovljena je bila ameriška centralna banka. (Deutsch 

2007, 150). 

Otok Jekyll je bil leta 1910 v lasti skupine milijonarjev iz New Yorka. To so bili ljudje kot 

J. P. Morgan, Wiliam Rockefeller in njuni prijatelji. Njihove družine so na otoku preživljale 

zimske mesece. To je bil letoviški otok, na katerem so imeli veliko klubsko hišo, ki je služila 

kot središče družabnih dejavnosti. To klubsko hišo lahko danes obiščete. Če jo obiščete in se 

sprehodite po hodnikih, pridete do vrat z bronasto ploščo, na kateri piše: »V tej sobi se je 

rodila ameriška centralna banka Zvezne rezerve.« (Deutsch 2007, 151). 

Danes imamo vpogled v objavljene dokumente in lahko do zadnje podrobnosti raziščemo, kaj 

se je leta 1910 zgodilo na otoku Jekyll. Tam se je zbralo sedem mož. In ti so v tistem času 

imeli v lasti približno četrtino denarnega premoženja na svetu (Deutsch 2007, 152–153). 

Prvi, senator Nelson Aldrich, je bil vodja republikancev v senatu. Bil je predsednik državnega 

monetarnega odbora, posebne skupine kongresa, ki naj bi predložila priporočila za pripravo 

zakona o bančni reformi. Bil je tast Johna D. Rockefellerja mlajšega. Drugi mož na srečanju 

je bil Abraham P. Andrew, državni sekretar na finančnem ministrstvu. Tretji mož je bil Frank 

Vanderlip, predsednik družbe National City Bank of New York, največje in najmočnejše 

banke v New Yorku in celotni Ameriki. Med njimi je bil tudi Henry P. Davison, glavni 
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družabnik pri družbi J. P. Morgan Company. Srečanja se je udeležil tudi Charles Norton, 

predsednik banke First National Bank of New York, ki je bila tudi ena od gigantk. Med 

udeleženci je bil še Benjamin Strong, šef podjetja J. P. Morgan Bankers Trust Company. 

Strong je tri leta pozneje, ko so sprejeli zakon o ameriški centralni banki Zvezne rezerve, po 

naključju postal njen prvi guverner (Deutsch 2007, 152). 

Zadnji udeleženec je bil Paul Warburg, verjetno najpomembnejši mož, saj je imel bančne 

izkušnje iz Evrope. Bil pa je tudi zastopnik dinastije Rothschild v Angliji in Franciji. Paul 

Warburg je bil eden najbogatejših ljudi na svetu (Deutsch 2007, 153). 

Ta mešanica ljudi, v resnici tekmecev, je nekoliko nenavadna. Zbrali so se giganti 

investicijskega sektorja, ki so se pred tem krčevito bojevali drug proti drugemu, da bi si 

pridobili oblast nad svetovnimi finančnimi trgi – ne le v New Yorku, temveč tudi v Parizu, 

Londonu in drugod. In ti so sklenili sporazum. Podjetja so postala velika, močna in premožna 

na podlagi konkurence, zaradi katere je ameriški narod postal tako mogočen (Deutsch 2007, 

154). Njihovo življenjsko prizadevanje je postalo, da čim bolj onesposobijo konkurente ali 

jih, če to ne bo mogoče, kupijo ali se, če tudi to ne bo mogoče kartelno dogovorijo o 

delovanju. Finančne skupine, o katerih govorim, so se vse bolj povezovale v t. i. skupne 

podjeme, namesto da bi druga drugi konkurirale. Ugotovile so, da to deluje, in bilo jim je 

všeč. Srečanje na otoku Jekyll je bilo tako rekoč vrhunec tega procesa (Deutsch 2007, 154–

155). 

Druga ugotovitev o sistemu ameriške centralne bank Zvezne rezerve je, da nikakor ni šlo za 

vladno zadevo, temveč za kartel. Ustvarili so bančni kartel in ga s pomočjo zakona 

legalizirali. Poskrbeli so, da je bil zakon sprejet, da so ga lahko legalizirali in uveljavili kartel. 

Presenetljiva lastnost sistema ameriške centralne banke Zvezne rezerve, o kateri ni v 

učbenikih nič napisanega, je, da je pravzaprav kartel (Deutsch 2007, 155). Obstaja pa še tretji 

element, ki je za razumevanje posledic, ki jih to ima za nas, celo še pomembnejši. Tretji 

element je, da je bil ta kartel partnerstvo, ki je bilo sklenjeno z vlado. Karteli to pogosto 

počnejo, da lahko uveljavijo svoje kartelske dogovore. Kadar se sklene partnerstvo, mora zanj 

obstajati razlog, vsi partnerji morajo imeti koristi, sicer do sporazuma ne pride. Kakšne 

prednosti ima vlada? Zakaj je udeležena v kartelu? In kaj ima od tega kartel? Da bomo 

razumeli te povezave, moramo najprej razumeti, kako ameriška centralna banka Zvezne 

rezerve ustvarja denar (Deutsch 2007, 155). 
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3.10 Holistična opredelitev nastanka denarja 

 

»Ves papirnati denar se na koncu neizogibno vrne k svoji resnični notranji vrednosti: nič!« 

(Voltaire) (Bocker 2009, 36) 

 

Moje mnenje je, da kjerkoli in kadarkoli se ozremo v preteklost, papirnate valute nikoli niso 

in ne bodo ohranile svoje vrednosti. Stvar se začne z vladnim delom partnerstva, natančneje v 

kongresu. Kongres potrebuje denar – veliko denarja, več, kot ga prejema. Davki predstavljajo 

le majhen delež izdatkov kongresa. Ampak kako lahko porabijo več, kot zaslužijo? (Deutsch 

2007, 155) 

Predpostavimo, da kongres za svoje trenutne izdatke potrebuje milijardo dolarjev. Obrne se na 

finančno ministrstvo in prosi za denar. Tam odvrnejo, da nimajo več denarja, ker je kongres 

že vse porabil. Ampak skrbi so odveč in skupaj se sprehodijo do ameriške centralne banke 

Zvezne rezerve, kjer jih že pričakujejo, kajti banka je bila pravzaprav ustvarjena za takšne 

namene. Prav to je prednost, ki jo ima vlada, in hkrati razlog, da je vlada privolila v to 

partnerstvo. Posledica je inflacija oziroma pojav splošno rastočih cen in padanje kupne moči 

(Deutsch 2007, 157). 

 

»Zlato je preprosto zlato in je plačilno sredstvo, ki ima v zgodovini človeštva trajno 

vrednost.« (karatbars.com 2016, Harald Seiz)  

 

Navajamo primer, ki na preprost način veliko pojasni: leta 1900 je 20 mark ustrezalo približno 

sedmim gramom zlata. Pri ceni 23 pfenigov za hlebec rženega kruha so lahko državljani s tem 

kupili dobrih 87 hlebcev kruha. Maja 2014 stane sedem gramov zlata približno 210 evrov. 

Cena enega hlebca rženega kruha je v povprečju 2,31 evra. To ustreza ceni skoraj 91 hlebov 

rženega kruha, kar pomeni, da zlato v primerjavi s ceno vsakdanjih izdelkov ohranja svojo 

vrednost že več kot 100 let. Zlato preprosto ne pozna inflacije (Katalog podjetja Karatbars 

International GmbH 2017,).  

 

V enem od danes najbolj razširjenih učbenikov na naših šolah, učbeniku o gospodarstvu Paula 

Samuelsona, piše: »Sistem Zveznih rezerv je nastal iz panike leta 1907, ko so druga za drugo 

propadale banke.« (Deutsch 2007, 161) Moje mnenje je, da o zgoraj napisanem ne uči nihče. 
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Slika 3.2: Kako nastanejo krize? 

 

Vir: izobraževalni seminar podjetja Karatbars International GmbH, predavatelj g. Mitja 

Povodnik  

 

Vsak dan beremo, poslušamo in gledamo poročila o zavoženem kapitalizmu, govori se celo o 

turbokapitalizmu, čez katerega na veliko udrihajo. Zagovorniki tega sistema, največji del 

današnjih ekonomistov, se ne morejo ali nočejo spomniti manifesta komunistične partije iz 

leta 1847, sta pa gospoda Karl Marx (1818–1883) in Friedrich Engels (1820–1895) že takrat 

spoznala, da je moč mogoče zagotoviti samo z nadzorom denarja (Bocker 2009, 12). 

Tako je zlato kot edino plačilno sredstvo ključ do svobode: antisocialni kralji papirnatega 

denarja natančno poznajo svojega največjega sovražnika, to je trg popolne konkurence. Še 

bolj pa se bojijo, zlata. Proti človeški potrebi/želji po svobodi, miru in pravičnosti noben 

izmed vladarjev na dolgi rok ni imel nobene možnosti, kajti trg je vedno močnejši. Namreč 

takrat, ko bodo zaloge zlata emisijskih bank šle h koncu bodo ljudje ugotovili, da se mora 

neizrečeno nepravični sistem denarja umakniti nekemu drugemu, upajmo, da pravičnejšemu 

redu (Bocker 2009, 13–14). 

 

V starih časih so vsako obrest in posojilo imenovali oderuštvo. V novi dobi so spremenili 

definicijo in danes oderuštvo imenujemo samo še pretirane obresti, skromnih pa ne (Deutsch 
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2007, 165). Kazenski zakonik Republike Slovenije in tudi drugi zakoniki po svetu kaznujejo 

oderuštvo z denarno in zaporno kaznijo. V novi dobi se je definicija oderuštva spremenila v 

pretirane obresti, ki jih očitno ne preganja nihče in so zakonske. 

 

Kazenski zakonik Republike Slovenije v Uradnem listu RS, številka 55/2008 z dne 4. 6. 2008 

v 23. poglavju – kazniva dejanja zoper premoženje v 214. členu o oderuštvu pove: »Kdor 

sprejme ali si za uslugo, ki jo nekomu stori, zase ali za koga drugega zagotovi očitno 

nesorazmerno premoženjsko korist, s tem da izrabi njegovo slabo premoženjsko stanje, hude 

stanovanjske razmere, stisko, nezadostno izkušenost ali lahkomiselnost, se kaznuje z zaporom 

do treh let ali z denarno kaznijo.« (uradni-list.si 2008) Kazenski zakonik Republike Slovenije 

in tudi drugi zakoniki po svetu kaznujejo oderuštvo z zaporno in denarno kaznijo. Kot že 

rečeno v novi dobi se je definicija oderuštva spremenila v pretirane obresti, ki jih očitno ne 

preganja nihče in so zakonske. Bistvo vsega je, da ničesar ne moremo spremeniti, dokler 

ljudje teh stvari ne izvedo. Prav zato je ozaveščanje o tej temi tako pomembno, obenem pa 

tudi zelo težavno. 

 

Velik problem vidim v tem, da je dolar svetovno valuta in da vsi sedimo v »čolnu« 

ameriškega dolarja. V primeru, da se ta čoln potopi, s seboj ne potegne samo ZDA, temveč 

celotno svetovno gospodarstvo. Še vedno pa si lahko prizadevamo za odpravo sistema 

Zveznih rezerv, če pride do kritične mase nezadovoljnih in pravilno informiranih ljudi. 

 

»Življenjska naloga ni v tem, da stojiš na strani večine, temveč v tem, da živiš v skladu z 

notranjimi zakoni, ki jih spoznaš.« (Mark Avrelij) (e.stanislav.si 2017) 

 

3.11 Goldman Sachs Group, Inc.  

 

Goldman Sachs Group, Inc. je ameriška multinacionalna finančna družba, ki se ukvarja s 

svetovnim investicijskim bančništvom, upravljanjem naložb, vrednostnimi papirji in drugimi 

finančnimi storitvami, vključno s svetovanjem pri upravljanju premoženja, združitvami in 

pridobitvami, glavnimi borznimi posredniki in storitvami zavarovanja vrednostnih papirjev. 

Prav tako sponzorira zasebne sklade kapitala, je oblikovalec trga in primarni trgovec na 

varnostnem trgu Združenih držav Amerike. Goldman Sachs ima tudi lastno banko GS Bank 

USA (wikipedia.org 2017). 
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Goldman Sachs je bil ustanovljen leta 1869 in ima sedeže na ulici 200 West Street, Lowet 

Manhattan, New York City, ter dodatne pisarne v drugih mednarodnih finančnih centrih 

(wikipedia.org 2017). 

Zaradi vpletenosti v lastninjenje med hipotekarno krizo je Goldman Sachs utrpel finančno 

izgubo v obdobju 2007–2008 in prejel 10 milijard ameriških dolarjev investicij z Ministrstva 

za finance Združenih držav Amerike v okviru programa Troubled Asset Relief– finančno 

reševanje, ki ga je uvedel Zakon o gospodarski stabilizaciji iz leta 2008. Naložba je bila 

izvedena novembra 2008 in je bila odplačana junija 2009 (wikipedia.org 2017). 

Med nekdanjimi zaposlenimi v družbi Goldman Sachs, ki so se preselili na vladna delovna 

mesta, so bili nekdanji ameriški sekretarji Treasury Robert Rubin in Henry Paulson; sedanji 

minister za finance Združenih držav Amerike Steven Mnuchin; trenutni glavni gospodarski 

svetovalec Gary Cohn; predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi; nekdanji 

guverner banke Kanade in sedanji guverner Banke Anglije Mark Carney in sedanji predsednik 

vlade Avstralije Malcolm Turnbull. Poleg tega so bivši zaposleni v Goldmanu vodili New 

York Stock Exchange, svetovno banko ter velike banke, kot sta Citigroup in Merrill Lynch 

(wikipedia.org 2017). 

 

3.12 Lovke Goldman Sachs Group, Inc.  

 

Banko poimenujejo imperij, ki razpolaga s 700 milijardami dolarjev, ima 30.000 zaposlenih, 

posluje 24 ur na dan, in to na vseh petih celinah. »Goldman Sachs je stroj za proizvodnjo 

denarja.« Vplivni ljudje iz banke so na visokih položajih po vsem svetu. Banka je 

soodgovorna za največjo gospodarsko krizo po letu 1929, a nobena vlada se ji ne upa postaviti 

po robu (casnik.si 2014). 

 

Nepremičninska kriza v ZDA leta 2007 postavi na cesto 7.000.000 družin, ker niso več 

zmožne odplačevati svojih dolgov. Po 75 letih v ZDA ponovno zavlada skrajna revščina. 

Marc Roche, novinar LeMonda, avtor knjige »La Banque«, pravi, da je Goldman Sachs 

»najmočnejša banka, ovita v mnoge skrivnosti«. Skoraj sočasno pa je Wall Street v največjem 

zagonu: delnice se vzpenjajo in vsak dan podirajo nove rekorde. Goldman Sashs se z 

delniškega trga umakne med prvimi in začne špekulirati proti varčevalcem (casnik.si 2014). 

 

Banka ustanovi program ABACUS, kjer zbere najbolj tvegana posojila, ki jih zapakira v 

obveznice in označi z najbolj varnimi bonitetnimi ocenami – AAA. Obveznice proda 
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strankam. V vabo zagrize tudi lokalna nemška banka IKB, ki pozneje bankrotira zaradi vloge 

v ABACUS-u. Ljudje in podjetja se ne zavedajo, da vlagajo v posojila, ki jih Američani niso 

več zmožni odplačevati. Ameriški organ za nadzor vrednostnih papirjev SEC začne preiskavo. 

Obtožena je ena oseba. Goldman Sachs mora plačati odškodnino v višini 400 milijonov 

dolarjev. To je znesek, ki ga banka z dobički ustvari v enem samem tednu. Strankam pa banka 

pobere 13 milijard. V medijih je govora o »ropu stoletja«, a vendar zmaga banka (casnik.si 

2014). 

 

Ti dogodki so bili znanilci zloma borze. Nepremičninski balon poči. Na kocki je ves finančni 

sistem. Banka Lehman Brothers se znajde na robu bankrota in vlada ZDA jo pusti propasti. 

Finančni minister ZDA postane Hank Paulson, nekdanji direktor banke Goldman Sachs. Pred 

nastopom funkcije hitro proda delnice družbe Goldman Sachs in v žep pospravi 200 

milijonov. Na robu bankrota se znajde mnogo ameriških podjetij. Na vrhuncu gospodarske 

krize pa Goldman Sachs prijavi 1,5 milijarde dobička. Po prenehanju funkcije finančnega 

ministra Paulsona pokličejo na zaslišanje. Očitajo mu nasprotje interesov, ki jih Paulson 

zavrne. Sodišče ne dokaže ničesar. Goldman Sachs ponovno zmaga in dokaže, da je banka 

dejansko prava država v državi (casnik.si 2014). 

 

Leta 2009 zaznamuje zmaga prvega temnopoltega predsednika ZDA, Baracka Obama. Takoj 

po nastopu funkcije skliče sestanek s 13 centralnimi bankami ZDA. Med njimi je tudi 

Goldman Sachs. Obama jih posvari, da banke pred javnim linčem ščiti samo še vlada. 

Predsednik Obama zahteva pomoč bank pri finančni prenovi. Nihče ni odstavljen, nič se ne 

zgodi. Pol leta kasneje banke spet ustvarjajo dobičke. Goldman Sachs zmaga proti Beli hiši in 

predstavniki banke nastopijo funkcije celo v tej najvplivnejši stavbi na svetu. Goldman Sachs 

ne podkupuje, temveč svoje ljudi postavi na prave položaje po vsem svetu. Nasprotja 

interesov ne prizna (casnik.si 2014). 

 

Leto kasneje kriza prečka Atlantik. Mnoge države Evropske unije morajo reševati svoje 

banke. Goldman Sachs je močno prisoten v Grčiji, kjer prikrijejo njen realni dolg in 1. 1. 2001 

lahko Grčija vstopi v Unijo. Grški javni dolg doseže 100 % BDP-ja, čeprav maastrichtski 

kriteriji dovoljujejo le 60 %. Goldman Sachs Grčiji pomaga in navidezno prilagodi dolg, ki se 

zato umetno zniža. Posel mora seveda ostati tajen. Banka Goldman Sachs zasluži 600 

milijonov dolarjev. Posledice za Grčijo in EU poznamo. Grki morajo do leta 2037 vsako leto 

vrniti 400 milijonov evrov, pri tem se območje evra močno zamaje. Grčiji sledijo Irska, 
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Španija, Italija, Belgija … Ogroženo je območje evra. Christine Legarde, direktorica 

mednarodnega denarnega sklada (IMF), priznava: »Šlo je za prikrivanje.« Ponovno zmaga 

Goldman Sachs: prikrivanje bilanc je bilo zakonito, pojavljajo se zgolj etična vprašanja 

(casnik.si 2014).  

 

Zdaj ko vemo, kako nastaja denar, bomo lažje razumeli uradno različico zgoraj omenjenega. 

Goldman Sachs je utrpel finančno krizo v obdobju 2007–2008 in je prejel 10 milijard dolarjev 

investicij z Ministrstva za finance. Predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi prihaja 

iz banke Goldman Sachs, ki je lastnica ameriške centralne banke FED. In še enkrat 

spomnimo, da je ameriška centralna banka FED popolnoma zasebna banka, in ne državne 

institucija, in da je njen najvišji cilj skrivoma povečati dobičke zasebnih lastnikov, ne pa 

doseči stabilnost valute. V poglavju 3.9 o zgodovini ameriške centralne banke smo našteli 

lastnike. Ena od lastnic ameriške centralne banke FED je banka Goldman Sachs, največja in 

najmočnejša svetovna banka, ki vodi in usmerja vse ključne smeri svetovnega gospodarstva. 

Banki Goldman Sachs smo dali prispodoba »hobotnica«, saj bomo v nadaljevanju videli, kam 

vse sežejo njene lovke. 

 

3.12.1 Goldman Sachs Group, Inc. osvaja Evropo 

 

Reševanje držav EU stane nekaj 100 milijard evrov. Dolgovi rastejo. Goldman Sachs vrta 

naprej. Predsednik evropske centralne banke (ECB) postane Mario Draghi, nekdanji 

uslužbenec banke Goldman Sachs. O manipulacijah svojega nekdanjega delodajalca ne ve nič, 

banke Goldman Sachs nikoli javno ne kritizira. Na vrh italijanske vlade se za nekaj mesecev 

povzpne Mario Monti, nekdanji mednarodni svetovalec banke Goldman Sachs. S to je 

povezan tudi nekdanji predsednik evropske komisije Romano Prodi in številni drugi vodilni 

Evropejci. Oligarh Goldman Sachs je še kako prisoten tudi v Evropi (casnik.si 2014).  
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Slika 3.3: Ameriška banka Goldman Sachs Group, Inc. in njene lovke 

 

Vir: independent.co.uk 2011  

 

Kot vidimo na sliki 3.3, so na vodilnih položajih evropskega gospodarstva lobisti banke 

Goldman Sachs. Mario Draghi je predsednik evropske centralne banke in nekdanji generalni 

direktor družbe Goldman Sachs International. Vsi drugi na sliki so povezani z banko 

Goldman Sachs. 

 

3.12.2 Primerjava zaposlenih v institucijah EU z banko Goldman Sachs Group, Inc.  

 

V institucijah Evropske unije dela več kot 40.000 ljudi iz 28 držav članic EU. Institucije 

Evropske unije predstavlja sedem izvršilnih teles Evropske unije (EU). Naštete so v 13. členu 

Pogodbe o Evropski uniji ter vključujejo Evropski parlament, Evropski svet, Svet Evropske 

unije, Evropsko komisijo, Sodišče Evropskih skupnosti, Evropsko centralno banko in 

Računsko sodišče. Razlikujejo se od agencije Evropske unije (wikipedia.org 2017). 
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Banko Goldman Sachs poimenujejo imperij, ki razpolaga s 700 milijardami dolarjev, ima 

30.000 zaposlenih, posluje 24 ur na dan, in to na vseh petih celinah. »Goldman Sachs je stroj 

za proizvodnjo denarja.« Vplivni ljudje iz banke so na položajih po vsem svetu (casnik.si 

2014). 

 

Primerjavo zaposlenih v Evropski uniji in družbi Goldman Sachs Group, Inc. sem naredil 

načrtno z namenom, da vidimo velikost in moč »stroja za proizvodnjo denarja«, ki ima s 

pogodbenim osebjem ter z osebjem, ki je je zaposleno za določen čas, na vseh petih celinah 

skoraj toliko zaposlenih kot celotna Evropska unija, ki ima 500 milijonov prebivalcev. Naše 

mnenje je, da je eden izmed ključev uspeha banke Goldman Sachs, da ne podkupuje, temveč 

svoje ljudi postavi na prave položaje po vsem svetu (potrditev tega je slika 3.5), in ne prizna 

nasprotja interesov. 

 

Ko strnemo misli in ugotovimo, da je prihodnost sveta, Evrope in s tem Slovenije v privatnih 

rokah, ki ima za osnovni namen skrivoma povečati dobičke lastnikov, potem slika postopoma 

postaja jasna in strah za prihodnost Evrope in Slovenije je lahko upravičeno zelo velik. Plače 

v evropskem parlamentu so zelo vabljive, naše osebno mnenje je, da če delavca dobro plačaš, 

se bo strinjal s skoraj vsem in ne bo produktiven v smislu svojih idej, ampak v smislu drugih, 

že začrtanih idej. Za kapitalista je osnovni namen profit, donos, vse drugo je nepomembno. 

 

3.12.3 Banka Goldman Sachs Group, Inc. v Sloveniji in njeni lobisti 

 

Znano je, da se naša domovina že nekaj časa zadolžuje na ameriškem trgu in med 

posojilodajalci je tudi banka Goldman Sachs. Zanimivo bi bilo raziskati, v katerih podjetjih je 

banka že prisotna oziroma katera podjetja so bila zastavljena za milijardne kredite, ki smo jih 

prejeli iz tujine (casnik.si 2014). 

 

Kdo je Tomaž Lovše? Širši slovenski množici je znan ter bolj poznan kot nekdanji lastnik 

Diners kluba Slovenija. Omenjamo ga kot glavnega lobista banke Goldman Sachs za 

Slovenijo. Povezava med banko Goldman Sachs in Tomažem Lovšetom se začne pri 

Alexandru Dibeliusu, dolgoletnem, menda hudo vplivnem šefu investicijske banke Goldman 

Sachs za vzhodno in srednjo Evropo (mladina.si 2013). 
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 »Prisluškovanje jih je zasačilo: slavilce prostega trga je zasačilo, ko so z dogovarjanji 

direktno ovirali delovanje prostega trga, te svetinje neoliberalne doktrine.« (mladina.si 2013) 

 

V teh zapisih smo izvedeli: Lovše recimo pove, da sta z Ivico Todorićem vsak teden po tri ure 

sedela za zaprtimi vrati in kovala načrte, da je prejel lepo provizijo ob podpisu opcijske 

pogodbe med Agrokorjem in konzorcijem delničarjev Mercatorja in da ga čaka še super 

nagrada za uspešnost ob zaključku posla. Alexandra Dibeliusa, dolgoletnega vplivnega šefa 

investicijske banke Goldman Sachs za vzhodno in srednjo Evropo, njegovega sobesednika, je 

zanimalo: »Okej, ampak, ti plačaš?« Domnevno Goldman Sachs Zavarovalnici Triglav 

svetuje pri naskoku na hrvaško Croatia Osiguranje, da je Lovše lobiral tudi pri tem poslu in 

pri reprogramu Mercatorjevih bank upnic, da naj bi Dibelius zaradi Zavarovalnice Triglav 

obiskal Alenko Bratušek, da naj bi bila Hrvaška pripravljena prodati Croatia Osiguranje pod 

pogojem, da Slovenija Mercator proda Agrokorju, da se je v reševanje Agrokorjevih težav z 

bankami vključil Janko Medja, da je Lovše banki Goldman Sachs v zameno za pomoč pri 

pakiranju velikega posla »ponujal« koncesijo za hrvaške avtoceste, da so vsi ti »igralci« drug 

drugemu prodajali in preprodajali usluge (»delaš mi osebno uslugo«) in tako dalje (mladina.si 

2013). 

 

Slika 3.4: Tomaž Lovše je v Slovenijo pripeljal Bena Afflecka, Naomi Campbell, Paola 

Coelha in Billa Clintona 

 

Vir: mladina.si 2013  

 

Malim ljudem so velikokrat prikrite velike igre in velika lobiranja. Nemški časopis »Die 

Welt« je objavil seznam najbolj koruptivnih držav na svetu, kjer Slovenija zaseda 1. mesto 

(welt.de 2013). 
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Na lestvici ekonomske svobode sveta, ki jo je objavil Inštitut Fraser v letnem poročilu za leto 

2016, prikazuje pa stanje iz leta 2014, je Slovenija najslabše uvrščena med članicami 

Evropske unije. Znašla se je na 97. mestu od 159. Študija analizira 42 kazalnikov s petih 

področij: prisotnost države v gospodarstvu, pravni sistem in lastninske pravice, trdnost valute, 

svoboda mednarodne trgovine in ekonomski predpisi. Najnižjo oceno je Slovenija dobila na 

področju prisotnosti države v gospodarstvu, kjer je zasedla celo 147. mesto od 159 (casnik.si 

2016). Boljše so bile države, kot so: Albanija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Hrvaška, 

Bolgarija.  

 

Peta veja oblasti 

 

Klasična delitev oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno vejo, ki so v sistemu zavor in 

ravnovesij ter medsebojnega nadzora, je že dolgo presežena. Nadgrajuje se z mediji kot četrto 

vejo, ki naj bi neodvisno nadzorovala druge, toda kdo danes nadzoruje/obvladuje medije? 

Multinacionalne korporacije, vplivni bančniki in netransparentne neformalne mreže tvorijo 

peto vejo oblasti, ki s svojim vplivom podreja vse druge v škodo ljudi in le v svojo korist. 

Koncept pete veje oblasti odpira vprašanji, kdo bo nadzoroval to vejo in ali pravna država v 

poznomoderni družbi sploh še deluje (Dobovšek 2016). 

 

4 KAJ JE NALOŽBENO ZLATO TER PONUDBA V SLOVENIJI 

 

4.1 Definicija naložbenega zlata 

 

Definicija naložbenega zlata (UL RS št. 117/06, 118. člen): 

a) zlato v obliki palic ali ploščic z maso, ki jo sprejemajo trgi plemenitih kovin, čistine, ki 

je enaka ali večja od 995 tisočink, predstavljeno z vrednostnimi papirji ali ne, razen 

majhnih palic ali ploščic z maso manj kot 1g; 

b) zlati kovanci: 

 s čistino enako ali večjo od 900 tisočink, 

 skovani po letu 1800, 

 ki so ali so bili zakonito plačilno sredstvo v državi porekla, 

 ki se običajno prodajajo po ceni, ki ne presega za več kot 80 % vrednosti zlata 

na odprtem trgu, vsebovanega v kovancih. 
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Posebnost naložbenega zlata je, da je v Sloveniji promet z naložbenim zlatom, tako nakup kot 

prodaja, neobdavčen, tako da vlagatelj ne plača davka na dodano vrednost. Pri fizičnih 

osebah niso obdavčeni niti kapitalski dobički, torej razlika med nakupom in prodajno 

vrednostjo zlata. Pri pravnih osebah in samostojnih podjetnikih posameznikih pa se (po 

pojasnilu davčne uprave) zlato obravnava enako kakor druge fizične naložbe. Razlika med 

nakupno in prodajno vrednostjo se kot kapitalski dobiček obdavči skupaj z drugimi 

obdavčljivimi prihodki (118. in 119. čl. ZDDV-1) (nalozbenozlato.com 2017).  

 

4.2 London Bullion Market Association (LBMA) – mednarodni standard kvalitete in 

njegov pomen 

 

London Bullion Market Association je strokovna organizacija, ki nadzira veletrgovino trgov z 

zlatom in srebrom v Londonu v Angliji, ki je središče svetovnega trgovanja. LBMA postavlja 

in vzdržuje najvišje standarde pri rafiniranju, dokumentiranju in shranjevanju vsake zlate in 

srebrne palice na profesionalnem trgu. Ustanovljen je bil leta 1987 po tesnem posvetovanju 

med londonskimi vodilnimi bankami in centralno banko v Veliki Britaniji, Bank of England, 

zdaj pa je LBMA-ju včlanjenih do 119 podjetij v 21 državah. Vključujejo svetovne vodilne 

banke, trgovce s plemenitimi kovinami, rafinerije, kovnice, analitike, ponudnike transportnih 

in varnih skladišč ter izdelovalce nakita (bullionvault.com 2017). 

Good Delivery je pomembna mednarodna oznaka, ki pomeni mednarodni standard kvalitete 

zlatih in srebrnih naložbenih palic. Za investitorja v naložbeno zlato z oznako LBMA – Good 

Delivery pomeni, da mora to zlato sprejeti vsaka banka na svetu oziroma izplačati menjavo v 

katerokoli valuto sveta. To pomeni, da smo z oznako LBMA likvidni v vseh 195 državah 

sveta. Če naložbeno zlato nima te oznake, lahko tako zlato prodamo samo istemu proizvajalcu 

nazaj po njegovi trenutni ceni oziroma za borzno ceno, kakršna je tisti dan.  

 

4.3 Kronološki pregled naložbenega zlata v slovenskem prostoru 

 

Na dan razpada bivše SFRJ je imela Jugoslavija 54,5 tone monetarnega zlata čistine 99,99 % 

(jutarnji.hr 2015). Danes ima Slovenija 3,2 tone monetarnega zlata čistine 99,99 % (24ur.com 

2012). 

 

Pred vstopom v EU je bila Slovenija del Jugoslavije, kjer zaradi interesov same države ni bilo 

ponudbe naložbenega zlata oziroma so bili davki pri uvozu v državo tako veliki, da tako rekoč 
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ni bilo interesa za uvoz naložbenega zlata. Hrvaška je pred vstopom v EU imela podobne 

davke, kot so bili v Jugoslaviji. Davek na dodano vrednost (DDV) 22 %, davek na luksuz 

30 % in carina 5 %, kar skupaj znese 57 % davka. Zaradi omenjenih davkov naložba v 

investicijsko zlato seveda ni bila aktualna. Do zlata si lahko prišel večinoma preko raznih 

numizmatičnih društev, v obliki zlatih kovancev, ki pa so imeli poleg naložbene predvsem 

numizmatično vrednost. Če numizmatično niso bili zanimivi, si jih lahko prodal samo kot 

lomljeno zlato. Zlatar oziroma druga odkupna mesta so numizmatični kovanec odkupili samo, 

če je bil poškodovan. Iz kovancev oziroma lomljenega zlata je bila moderna izdelava 

različnega nakita, zobnih zalivk oziroma prevlek iz zlata. Takšen način razmišljanja je bil v 

veljavi do vstopa Slovenije v Evropsko unijo, ko smo se na področju miselnosti in zakonodaje 

počasi začeli premikati na bolje. Sledila je ponudba investicijskega zlata, ki je vedno 

popolnejša in primerljiva z evropsko. V nadaljevanju bom navedel nekaj najbolj pomembnih 

in uveljavljenih ponudnikov. Obstaja seveda še veliko drugih pravnih oblik, malih 

samostojnih podjetnikov, družb z omejeno in neomejeno odgovornostjo, ki delajo pogodbeno 

za večje ponudnike.  

 

4.4 Uveljavljeni ponudniki investicijskega zlata v Sloveniji 

 

Uveljavljeni ponudniki investicijskega zlata v Sloveniji: 

 Zlatarna Celje d.o.o., 

 družba Moro & Kunst d.o.o., 

 podjetje Elementum d.o.o., 

 podjetje Gold Store d.o.o., 

 Abanka Vipa d.d. 

 

Podjetje Karatbars International GmbH 

 

Podjetje Karatbars International GmbH, Vaihingerstrasse 149A, 70567 Stuttgart, Nemčija, je 

bilo ustanovljeno leta 2011. Specializirano je za prodajo zlatih palic najmanjših enot in 

darilnih izdelkov z zlatimi palicami. Ustanovitelj in lastnik podjetja Karatbars International 

GmbH je g. Harald Seiz. Sedež in logistični center podjetja sta v Stuttgartu v Nemčiji. Tam je 

središče za podporo, oglaševanje, komunikacijo s kupci in poslovnimi parterji, izvedbo 



Rešetič, Boris. 2017. »Zlato, pomemben vidik svobode.« Diplomska naloga, Fakulteta za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 

36 
 

naročil in dobave ter za odpiranje novih držav v Evropi. Podjetje Karatbars International 

GmbH ima naslednje izpostave: 

 izpostava – support Karatbars Dubai: Karatbars International DWC-LLC Building E, 

Office 506, 507 Business Park Dubai World Central Dubai, Združeni Arabski Emirati, 

 izpostava Karatbars ZDA: Karatbars International US Cooperation, 14 Wall Street 

20th Floor Manhattan,  

 izpostava Karatbars Bank Singapur Azija, 

 Karatbars International GmbH, Podružnica v Ljubljani, Jamova cesta 25, 1000 

Ljubljana. 

 

Partnersko podjetje za odpremo pošiljk je Fedex in partnersko podjetje za proizvodnjo zlata je 

rafinerija Nadir Gold, Turčija. Naložbeno zlato Karatbars proizvaja rafinerija, ki je na 

seznamu Good Delivery, LBMA. Vsaka zlata palica je označena z enolično serijsko številko, 

gre za 24-karatne zlate palice. Produktov podjetja Karatbars International GmbH je zelo 

veliko, zato se bom omejil le na tiste produkte, ki ponujajo možnost zavarovanja pred krizo 

ter plačilno sredstvo, ki je zaščiteno pred inflacijo. Več informacij je na voljo na spletni strani 

podjetja: www.karatbars.com. 

 

4.5 Produkti podjetja Karatbars International GmbH 

 

Podjetje Karatbars International GmbH s K-Exchange centri podjetnikom in njihovim 

strankam ponuja možnost uporabe zlata kot menjalnega sredstva za blago in storitve po vsem 

svetu. Nudi svetovno novost, ki trajno vrednost zlata na edinstven način združuje s 

prednostmi modernih plačilnih metod. Cilj je, da za ponudnike in kupce dobrin ter storitev 

ustvari svetovno mrežo, v kateri je zlato sprejeto kot plačilno sredstvo. Posebnost je, da zlato 

uporabimo kot menjalno sredstvo za dobrine in storitve. Kupovanje, plačevanje in menjava v 

varni mreži tako poteka z najstarejšim in najbolj zanesljivim menjalnim in plačilnim 

sredstvom na svetu – zlatom. K-Exchange je torej platforma, ki partnerskim podjetjem 

omogoča sodelovanje v mreži podjetja Karatbars z več kot 450.000 člani v 120 državah sveta. 

Resnica je preprosta. Vizijo je lahko opisati: zlato kot plačilno sredstvo in pomemben vidik 

svobode. 

 

http://www.karatbars.com/
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Osnovni produkti podjetja Karatbars International GmbH so zlate palice manjših enot, in sicer 

zlate ploščice 1 g; 2,5 g in 5 g; tudi kovanec z 1 g zlata. Pri teh zlatih palicah je posebnost 

edinstvena DNA oznaka za zagotavljanje varnosti.  

 

Slika 4.1: Karatbars zlata palica z 1 gramom zlata 

 

Vir: karatbars.com 2017 

 

Drug zelo pomemben produkt je tako imenovani CASHGOLD, s katerim imamo v rokah 

svetovno novost leta 2017, ki na edinstven način združuje trajno vrednost zlata s prednostmi 

sodobnega plačilnega sredstva. Uradno zaradi zakonskih ureditev CASHGOLD ni denar 

oziroma valuta, ampak, kot pove sama beseda, je to zlati denar, ki se v okviru podjetja 

Karatbars International GmbH, ki ima 450.000 članov, uporablja za izmenjavo stvarnih 

vrednosti. CASHGOLD lahko kupite v 120 državah, kjer je to podjetje tudi prisotno. 

CASHGOLD – vrhunska varnost zagotavlja največje varnostne funkcije primerljive s tistimi, 

ki so opisane pri European Tehnical and Scientific Centre, to je Evropski tehnični in 

znanstveni center (ETSC). Vsak CASHGOLD je pred ponarejanjem zaščiten z najnovejšimi 

vidnimi in nevidnimi varnostnimi funkcijami, ki jih je izredno težko kopirati. Varnostne 

funkcije so naslednje: kinegram, nanotex, barvno gibanje, Latent Con Trust, prelom 

(difrakcija) črne barve, UV svetloba in DNA. Vsaka zlata palica ima odtisnjen varnostni 

DNA. Edinstveno kodo DNA je mogoče verificirati z izbranim bralnikom SDNA-ID 

bralnikom. Zahtevna forenzična raziskava torej ni potrebna. Tako kot ima vsak človek 

edinstven DNK, ki ga ni mogoče ponarediti, ima vsak CASHGOLD odtisnjen svoj varnostni 

DNA in ga je zaradi tega nemogoče ponarediti. Še zadnja, osma zaščita je seveda zlato 999,9, 

ki je prisotno v različnih enotah na vsakem CASHGOLD-u. V obtoku so trenutno na voljo 

CASHGOLD-i z 0,1 g; 0,2 g; 0,4 g in 0,6 g zlata, v pripravi so tudi enote z 1 g; 2,5 g in 5 g 

zlata, čistine 999,9.  
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Slika 4.2: CASHGOLD z 0,1 gramom zlata 

 

Vir: karatbars.com 2017 

 

4.5.1 CASHGOLD – dolgoročna rešitev finančne krize 

 

Kot sedaj že vemo, je naš papirnati denar nič drugega kot zadolžnica, ki je preprosta za 

prenos. Še daleč v drugo polovico 20. stoletja se je dejanska protivrednost papirnatega denarja 

v obtoku kot varnost shranjevala v obliki zlatih palic. Od odprave te varnosti prihaja po vsem 

svetu vedno v obtok več denarja, ki pa v resnici nima več nobene realne vrednosti. Velike 

finančne krize najnovejšega časa so nam dale okvirno predstavo o tem, kakšen učinek imajo 

lahko na mednarodno skupnost in na vsakega posameznika. Potreba po varnosti, po 

zanesljivih in predvsem realnih, oprijemljivih vrednostih seveda raste. In takšna vrednost je 

zlato oziroma CASHGOLD, ki svojemu lastniku zagotavlja varnost in neodvisnost. 

CASHGOLD nam v nasprotju s težkimi zlatimi palicami ponuja večjo fleksibilnost.  

 

Želja lastnika podjetja Karatbars International GmbH g. Haralda Seiza: »Moja želja, da bi v 

negotovih časih ljudem zagotovil priložnost za zaščito njihovega premoženja in obstoja, me je 

pripeljala na idejo za CASHGOLD. Tako kot vsi mi si tudi sam želim stabilen in zanesljiv 

svet, v katerem je za nas ter naše prihodnje generacije omogočen varen obstoj. Vaša odločitev 

za CASHGOLD je korak v smeri varnosti in neodvisnosti.«  

S spoštovanjem, 

vaš Harald Seiz 

 

V nadaljevanju bomo spregovorili o mesečni zlati renti. Te informacije lahko pridobimo na 

osebnem razgovoru z vodjem podružnice Karatbars International GmbH v Ljubljani in v 

promocijskih katalogih podjetja. Z možnostjo nakupa poslovnega paketa postanemo poslovni 
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partner podjetja Karatbars International GmbH in si s tem pridobimo trajno mesečno 

udeležbo, ki nastaja pri prodaji CASHGOLD-a po vsem svetu. Mesečno redno izplačilo 

pripada kupcu poslovnega Premium oziroma Premium Professional paketa.  

 

Vodja podružnice g. Silvo Rezec pove, da je v paketu zagotovljen delež celotnega svetovnega 

prometa zgoraj omenjenega CASHGOLD-a oziroma da podjetje Karatbars nameni določen 

odstotek ustvarjanju tako imenovanega bazena (pool-a), iz katerega črpa izplačila deležev iz 

prej navedenih poslovnih paketov. Izplačila predhodnim kupcem poslovnih paketov se že 

vršijo vsak mesec na predplačniško debetno kartico Karatbars MasterCard, s katero so kupci 

likvidni po celem svetu. Kupec lahko spremlja aktualno stanje zbranega denarja preko svoje 

spletne (zaledne) pisarne. Tako imenovani pool se sprazni vsak mesec z izplačili uporabnikom 

omenjenih paketov in se vsak mesec spet napolni z novo prodajo CASHGOLD-a. G. Silvo 

Rezec poudarja, kako pomembno je, da je delež oziroma račun pri podjetju Karatbars 

International GmbH prenosljiv. Že pri registraciji lahko določimo naslednika oziroma dediča 

računa, sicer se s tem ukvarjajo na zapuščinski razpravi. Pri izplačilih ni drobnega tiska. Vsi 

vemo, da pri državni pokojnini ta s smrtjo zamre, primerjave z naložbo v zlato in državno 

pokojnino pa je tema, ki bo opisana v naslednjem poglavju. Kakšna bodo izplačila 

dolgoročno, trenutno ne moremo napovedati, ker to ne bi bilo korektno. Lahko pa povemo, da 

je podjetje Karatbars International GmbH trenutno v fazi, v kateri je bil Microsoft leta 1985 – 

na začetku. Če bi pri Microsoftu tedaj kupili delnico, bi danes imeli veliko denarja. Podjetje je 

v fazi odprtja kitajskega trga, ki ima milijardo tristo tisoč ljudi. Podjetje ima trenutno največ 

prometa, in sicer 80 %, v ZDA. Večji bo trg, večja bodo izplačila, podjetje pa je že prisotno v 

120 državah sveta.  

 

4.6 Finančna pismenost v Sloveniji 

 

Stanje na področju osebnih financ se od leta 2010 do leta 2017 ni kaj dosti spremenilo. Na 

Mojih financah so decembra leta 2010 v sodelovanju s tržno raziskovalno hišo Ipsos naredili 

največjo raziskavo do sedaj, ki se je ukvarjala s tem, kako znamo Slovenci upravljati z 

denarjem. Če bi teste ocenjevali kot v šoli, bi dobili oceno 2 ali zadostno. Pri raziskavi je bilo 

treba zbrati 50 % pravilnih odgovorov za oceno zadostno, 64 do 76 % za oceno dobro, 77 do 

89 % za oceno prav dobro, nad 90 % je prineslo odlično oceno. V raziskavi je sodelovalo 508 

oseb, ki so bile stare med 18 in 65 let. Vprašanja v spletni anketi so se nanašala na osnovno 

poznavanje naložb, zavarovanj, vrednosti denarja in drugih naložb. Glede na starost so se 
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najslabše izkazali mladi med 18 in 29 letom, kjer je več kot polovica anketiranih dobila oceno 

nezadostno. Danes so te osebe stare med 25 in 36 let. Po izsledkih raziskave iz leta 2010 bi 

lahko rekli, da so danes najbolj finančno pismeni tisti med 37 in 62 letom, ki so tudi bolj 

izobraženi, saj naj bi imeli končano višjo ali visoko šolo. Dosegli so povprečno oceno 2,2, 

medtem ko so tisti z minimalno plačo dosegli povprečno oceno 1,6. Če pogledamo vpliv 

regije, so najbolj finančno pismeni v osrednji slovenski regiji z povprečno oceno 2,1, najnižja 

ocena, 1,7, pa je bila v savinjski, zasavski in koroški regiji. Do finančne nepismenosti na 

področju denarja prihaja predvsem zaradi pomanjkljivega šolskega sistema, zaradi vzgoje, ker 

starši nimajo ustreznega znanja ter zaradi brezbrižnosti posameznikov (mojefinance.finance.si 

2011).  

 

V Sloveniji je stanje tako slabo, ker imajo mnogi mnenje, da bo država poskrbela za vse, za 

službe in pokojnine, vendar to ni res. Socializma je že zdavnaj konec. Tako so naložbeni 

portfelji slabo razpršeni, znanje vlagateljev o zakonitostih varčevanja pa je zelo slabo. Ljudje 

vlagajo na podlagi namigov in informacij, ki niso preverjene, ne opravijo pregleda naložb 

pred vlaganjem, ne upoštevajo stroškov in provizij pri finančnih produktih, ne zavedajo 

posledic se ter ne znajo določiti tveganja in pričakujejo nerealne donose 

(mojefinance.finance.si 2011). 

 

Stari kitajski pregovor pravi: »Lačnemu daj ribiško palico, ne ribe. Nauči ga ribolova.« In to 

še kako drži tudi na področju osebnih financ. Vsak posameznik, kot tudi gospodinjstvo, je vse 

bolj neposredno odgovoren za svoje finančno stanje in tudi za blaginjo v prihodnosti. 

Napovedujejo se velike spremembe, podaljšanje življenjske dobe, spremembe pri 

pokojninskem varčevanju, majhne pokojnine.  

 

Na finančno nepismenost slovenskih državljanov dobro pokaže naslednji graf, ki prikazuje, 

koliko imamo stvarnih oziroma denarnih vrednosti. Preko zgornjih slik dobimo potrditev, 

kakšno nepravilno finančno nepismenost imamo v Sloveniji. Slovenci so od začetka finančne 

krize povečali varčevanje v bankah za skoraj 2 milijardi evrov. Kljub vedno nižjim obrestnim 

meram, ki jih ponujajo banke, varčevanje gospodinjstev v bankah še vedno narašča. Slovenci 

imamo kar 53 % vseh finančnih sredstev na bankah, povprečje v območju evra je okoli 35 % 

(siol.net 2015).  
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Slika 4.3: Razpršenost finančnih sredstev 

 

Vir: siol.net 2015  

 

Zgornja analiza je pokazala, da večina ljudi v Sloveniji še vedno zaupa bankam, kljub 

zavedanju, da je po nekaterih trditvah varčevanje v banki druga najslabša naložba takoj za 

varčevanjem doma. Najmanjši delež depozitov je, kot vidimo, v skandinavskih državah.  

 

4.6.1 Ali so banke v Sloveniji in Evropski uniji varne? 

 

Poenotena evropska pravila za reševanje bank 

 

S 1. 1. 2016 so zaživela poenotena evropska pravila za reševanje bank, s katerimi bi 

regulatorji radi preprečili nastanek novih sistemskih kriz. Novost, pomembna za varčevalce, 

je, da bodo lahko ob novi bančni krizi ob svoje prihranke. Del bremena reševanja nasedlih 

bank bodo namreč poslej lahko nosili tudi tisti, ki imajo več kot sto tisoč evrov bančnega 

depozita (dnevnik.si 2016).  

 

Spomnimo – spomladi leta 2013 je strah med slovenske varčevalce vneslo reševanje ciprske 

krize. Samo marca tega leta je iz naših bank odteklo 159 milijonov evrov vlog gospodinjstev. 

Po treh mesecih se je sicer odtekanje ustavilo in depoziti prebivalstva so se začeli vračati v 

bančni sistem. To pozitivno gibanje je bilo po podatkih Banke Slovenije zlasti izrazito pri 

http://psn.sdn.si/sn/img/s1200x1141/15/048/635597950211332342_gubo_graf_1200px_150217.jpg
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velikih domačih bankah, ki so v letu 2013 zaznale največji padec zaupanja varčevalcev 

oziroma znižanja vlog gospodinjstev (dnevnik.si 2016). 

 

Po prvotnih načrtih so tedaj breme reševanja ciprskih bank želeli naprtiti vsem varčevalcem, a 

nato takšnega posega v vse denarne vloge, torej tudi v zavarovane pod sto tisoč evrov, ni bilo. 

V evropskem združenju uporabnikov finančnih storitev (EuroFinuse) so takrat opozarjali, da 

gre za močan udarec po zaupanju bančnih varčevalcev v Evropi, saj se jih večina do zdaj ni 

zavedala, da so dejansko upniki bank. Prepričani so bili namreč o varnosti svojega depozita v 

bankah (dnevnik.si 2016). 

 

Jamstvo za vloge v bankah 

 

Temeljna cilja sistema jamstva za vloge sta zaščita vlagateljev in ohranjanje njihovega 

zaupanja v bančni sistem. Trden in učinkovit sistem jamstva za vloge je eden od pomembnih 

pogojev za vzdrževanje finančne stabilnosti v državi (bsi.si 2017). 

 

Področje jamstva za vloge je na ravni Evropske unije harmonizirano od leta 1994, ko je bila 

sprejeta Direktiva 94/19/ES Evropskega parlamenta in sveta o sistemu zajamčenih vlog. Kot 

odziv na finančno krizo je bila direktiva spremenjena marca 2009 (z Direktivo 2009/14/ES). 

Poenoten je bil znesek, do katerega so zajamčene vloge pri bankah članicah Evropske unije, 

in sicer najprej do zneska najmanj 50.000 evrov in nato do zneska 100.000 evrov. Od julija 

2014 velja nova Direktiva 2014/49/EU Evropskega parlamenta in sveta o sistemih jamstva za 

vloge. Ta ohranja jamstvo za vloge do 100.000 evrov, v primerjavi s predhodno ureditvijo pa 

postopno skrajšuje roke za izplačilo zajamčenih vlog imetnikom z 20 dni na sedem dni in še 

povečuje zahteve po informiranju vlagateljev glede jamstva pred sklenitvijo pogodbe v zvezi z 

vlogo. Nova direktiva dodatno določa obveznost držav, da vzpostavijo poseben sklad za 

jamstvo, ki mora razpolagati z zadostnimi sredstvi, da se omogoči nemoteno izplačilo 

zajamčenih vlog. V slovenski pravni red je Direktiva 2014/49/EU prenesena z Zakonom o 

sistemu jamstva za vloge (Ur. l. št. 27/16), ki je začel veljati 12. 4. 2016. Hkrati so bile z 

novim zakonom razveljavljene določbe Zakona o bančništvu (ZBan-1) glede jamstva za vloge 

(bsi.si 2017). 

 

Naše mnenje je, da sta zgoraj omenjena članka, čeprav sta bila javno objavljena, večini 

slovenskih državljanov prikrita in tudi zavajajoča. 1. 1. 2016 je bil sprejet zakon, povedano po 
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domače, da lahko legalno zasežejo premoženje, ki ga imamo v banki. Ta zakon ne velja samo 

za Slovenijo, ampak za celotno Evropsko unijo. Dobre štiri mesece kasneje, in sicer 

12. 4. 2016, je bil sprejet Zakon o jamstvu za vloge, s katerim so bile z novim zakonom 

razveljavljene določbe Zakona o bančništvu glede jamstva za vloge. Ponovno drugače: država 

ne jamči več za noben znesek, če banka propade. Do aprila 2016 je jamčila in ščitila tako 

imenovane male vlagatelje do 100.000 evrov, ki bi jim v primeru, da banka propade, znesek 

vrnila. 

 

S 1. septembrom bodo ležarino za vloge podjetij nad določenim zneskom uvedli tudi pri 

Sberbank, tako da bo to nadomestilo zaračunavalo že pet bank v Sloveniji (finance.si 2016).  

Na depozite nad določenim zneskom morajo komitenti plačati tako imenovano ležarino. 

Povedano preprosto, obrestna mera je 0 % oziroma morajo nad določenim zneskom plačati 

ležarino.  

 

V bankah se ne izplača več varčevati. Bankam se ni treba več trdo boriti za stranke, ki bi jim 

posojale denar in s tem služile edini prihodek bank – obresti. Pasivne obrestne mere, torej 

tiste, ki jih deponenti v bankah dobijo za svoj denar, so letos prvič nižje kot v evropski 

monetarni uniji. Aktivne obrestne mere pa so tradicionalno še vedno višje. Krediti so pri nas 

dražji tako za prebivalstvo kot za gospodarstvo; pa še dobiti jih je težko. Februarja so 

varčevalcem vloge do enega leta banke v evropski monetarni uniji (EMU) obrestovale po 

enoodstotni obrestni meri, v Sloveniji smo dobili pol manj. Od januarja pa so obrestne mere 

pri nas nižje kot v EMU-ju tudi za vezave, daljše od leta dni. Denar se v teh razmerah seli. 

Tudi v NLB-ju potrjujejo: raven vezanih vlog je nižja. O številkah pa molčijo (delo.si 2015). 

 

Obseg posojil podjetjem, državi in gospodinjstvom se je lani zmanjšal za 11,8 odstotka, pri 

čemer so se krediti državi povečali, podjetjem pa zmanjšali za 20,8 odstotka. »Ti podatki niso 

več posledica prezadolženosti podjetij in gospodinjstev, ki tako in tako nikoli niso bila 

prezadolžena, ampak uspavanosti bank,« opozarja ekonomist Maks Tajnikar. Izpad posojanja 

poskušajo banke kompenzirati z višjimi aktivnimi in nižjimi pasivnimi obrestnimi merami, saj 

ob zmanjšanju dejavnosti niso hkrati zmanjšale stroškov svojega poslovanja. »Namesto da bi 

bile banke najaktivnejši člen oživljanja slovenskega gospodarstva, so njegov najšibkejši 

člen.« (delo.si 2015) 
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4.7 Primerjava državne pokojnine z investicijo v naložbeno zlato 

 

Slika 4.4: Uspešnost cene zlata v odstotkih 

 

Vir: goldprice.org 2017 

 

S slike 4.4 je razviden 15-letni povprečni donos v evrih za vsako leto. Dejstvo je, da znaša 

povprečje za vsako leto posebej 9,3 %. Splošni pogoji do starostne pokojnine – pravica do 

starostne pokojnine je odvisna od dopolnitve določene starosti in zavarovalne dobe, 

pokojninske dobe oziroma pokojninske dobe brez dokupa. Za izpolnitev pogojev za 

pridobitev pravice do te pokojnine morata biti hkrati izpolnjena oba pogoja, ki pa se v 

prehodnem obdobju razlikujeta glede na spol zavarovanca. Predpisane so tri različne 

možnosti, in sicer, kot je razvidno s slike 4.5 (zpiz.si 2017). 
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Slika 4.5: Starostna pokojninska doba za ženske (levo) in moške (desno) 

   

Vir: zpiz.si 2017 

 

Za lažje razumevanje spodnjih izračunov dodajamo v nadaljevanju naslednja pojasnila. 

Izhajamo iz povprečja plače za leto 2016, ko je bila bruto plača 1.739,78 evra in neto plača 

1.000,00 evra, oziroma kot da razliko med bruto in neto plačo v višini 739,78 evra 40 let (480 

mesecev) vsak mesec vlagamo v investicijsko zlato (mladipodjetnik.si 2016). 

V povprečju je to 15 gramov investicijskega zlata na mesec. Če upoštevamo, da je bil 

povprečni donos 9,3 % za vsako leto. Pri tem upoštevamo Evropski statistični urad o 

pričakovanju življenjske dobe, da bodo ljudje živeli od upokojitve naprej še 21 let (za ženski 

spol) oziroma še 17,4 leta (za moški spol) (dnevnik.si 2012). 

 

Slika 4.6: Mesečno varčevanje za ženske in moške 

  

Vir: predavateljica poslovne matematike Čemažar Zdenka 2017 
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Kot vidimo, je končni znesek 3.816.725 evrov. Če upoštevamo Evropski statistični urad 

Eurostat, da bi ženske pri dopolnjenih 65 letih živele še 21 let (252 mesecev) ter moški 

17,4 leta (208,8 mesca), bi bila mesečna pokojnina oziroma redni mesečni priliv naslednji: 

 ženski spol: 15.145 evrov mesečne pokojnine za 21 let (252 mescev); 

 moški spol: 18.279 evrov mesečne pokojnine za 17,4 leta (208,8 mesca). 

 

Na spletni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sem dobil podatek za 

izračun starostne pokojnine v letu 2017, kjer je višina odstotka za odmero starostne pokojnine 

naslednja (zpiz.si 2017): 

 neto plača 1.000 evrov je 63,50 % za ženske, kar je 635 evrov mesečne pokojnine; 

 neto plača 1.000 evrov je 57,25 % za moške, kar je 572 evrov mesečne pokojnine. 

 

V telefonskem razgovoru z zaposleno osebo na ZPIZ-u sem dobil pomembno informacijo, da 

je treba za zgoraj navedeni izračun upoštevati dejstvo, da mora povprečna neto plača v 23 

letih znašati 1.000 evrov.  

 

Če upoštevamo statistični podatek Evropskega statističnega urada Eurostat o umrljivosti: 

 za ženske 21 let (252 mescev) x 635 evrov = država izplača 160.020 evrov; 

 za moške 17,4 let (208,8 mesca) x 572 evrov = država izplača 190.433 evrov. 

 

Primerjava državne pokojnine z naložbo v investicijsko zlato manjših enot: 

 pokojnina ženska 635 evrov mesečno – investicija v zlato 15.145 evrov mesečno; 

 pokojnina moški 572 evrov mesečno – investicija v zlato 18.279 evrov mesečno. 

 

Zelo pomemben podatek: vsi vemo, da s smrtjo državna pokojnina zamre in dediči od tega ne 

dobijo nič. Pri naložbi v investicijsko zlato pa glavnica ostane dedičem. 

 

5 RAZISKAVA 

 

 

Da bi razjasnil postavljen raziskovalni problem na podlagi osemletnih osebnih izkušenj v 

posredovanju prodaje naložbenega zlata in osebnih statističnih podatkov, sem si v diplomski 

nalogi zastavil pet hipotez.  
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Pri sodelovanju na mednarodnih seminarjih in prebiranju strokovne literature je bil moj cilj s 

pomočjo sekundarnih podatkov priti do ugotovitev o gibanjih cene zlata na svetovnem trgu: je 

mogoče prenizka, podcenjena oziroma previsoka, precenjena. Odgovore na vprašanja 

potrebujem zaradi preverjanja prve hipoteze v diplomski nalogi. Pri preverjanju preostalih 

štirih hipotez sem se odločil za statistično analizo in anketne vprašalnike oziroma 

kvantitativne izsledke. Zaključna faza vsakega raziskovanja je interpretacija rezultatov.  

 

Ankete so bile delno izvedene pri strankah po končanem terminu za investicijo v naložbeno 

zlato, deloma pa po končanem 37. maratonu Radenci »Treh src«, zato je vzorec respondentov 

nereprezentativen. Moj način dela pri iskanju novih strank sem z leti spontano razvijal ter 

izpopolnjeval z lastnimi idejami. Tako se je razvila tudi novost pri iskanju novih strank, za 

katero lahko potrdim, da je uspešna. Moja posebnost v osmih letih delovanja so moje stranke, 

ki so večinoma župniki v Republiki Sloveniji, oziroma Rimskokatoliška cerkev, v 

nadaljevanju RKC. V zadnjem obdobju so moje stranke tudi samostojni podjetniki in družbe z 

omejeno odgovornostjo.  

 

Po končanem terminu sem strankam zaradi osebne statistike vedno postavil še nekaj vprašanj. 

Prva anketa zajema 160 (66,66 %) anketirancev, ki so župniki RKC-ja, nastajala pa je eno 

leto. Če razčlenim: 4 anketiranci v tednu, kar znese v enem mesecu 16 anketiranih župnikov, 

kar je v osmih mesecih skupno 160 anketiranih župnikov. Preostale štiri mesece se razdeli na 

praznike, na sobote in nedelje, na počitnice ter druge nedelovne dni, kar skupno znaša 

enoletno raziskavo. Predpogoj uspešnosti vidim prav v štirih mesecih, ko nisem na terenu, saj 

to pomeni dodatno izobraževanje, pripravljanje novosti, ki so rezultat preteklih terminov, 

strokovne seminarje ter ne nazadnje pregledovanje statistike. V Sloveniji obstaja šest škofij, 

ki so moje potencialne stranke oziroma anketiranci, in sicer ljubljanska, mariborska, celjska, 

koprska, novomeška in murskosoboška škofija. Pri prvi anketi je bil del anketirancev 

pridobljen s priporočili prejšnjih anketirancev oziroma strank, del pa že s prej omenjeno 

novostjo pri iskanju strank, ki so bile naključno izbrane. Zaradi narave dela z RKC-jem je bila 

tako edina omejitev, ki jo vidim, da so župniki samo moškega spola in da je zaradi tega 

celotna anketa zajemala veliko več moškega kot ženskega spola. 

Preostalih 80 (33,34 %) anket sem opravil osebno po končanem 37. maratonu Radenci »Treh 

src« dne 20. 5. 2017, ki sem se ga udeležil tudi sam s polmaratonom na 10 kilometrov. Tu so 

bili anketiranci popolnoma naključni. Tukaj obstaja omejitev, da sem lahko anketiral zgolj 

tiste, ki so prišli na maraton.  
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Skupno je bilo anketiranih 240 fizičnih oseb, prva anketa RKC-ja zajema 160 anketirancev, 

kar je 66,66 %, druga anketa maraton Radenci pa 80 anketirancev, kar je 33,34 %. Kot smo že 

omenili, je v prvi anketi od 160 anketirancev, moških 100 %, druga anketa zajema 80 

anketirancev, moških je 27 % in žensk 53 %. Skupno je to 187 moških in 53 žensk od 240 

anketirancev. Po starosti so bili na podlagi vprašalnika razvrščeni v tri skupine, največ jih je 

bilo v razredu od 45 do 70 let, in sicer 187 anketirancev . Možnosti vlaganja v zlate palice 

manjših enot je poznalo 96 anketirancev, kar pomeni 40 % vseh anketirancev, ki so možnosti 

vlaganja in naložbo v investicijsko zlato dobro sprejeli. 144 anketirancev je bilo različnega 

mnenja: nekateri so za naložbo v investicijsko zlato manjših enot že nekaj slišali, drugi so bili 

zelo skeptični, odnos tretjih je bil negativen, nekateri so se posmihali takšni naložbi, kot da je 

manj vredna od drugih naložb, skratka zelo veliko različnih odzivov in mnenj, ki jih je bilo 

pričakovati že na začetku. Analiza je prav tako pokazala, da večina ljudi v Sloveniji še vedno 

najbolj zaupa bankam, in sicer ima 53 % vseh Slovencev celotno premoženje v bankah. 

Povprečje v EU je 35 %, kljub zavedanju in dokazom, predstavljenim tudi v diplomski nalogi, 

da je investicija v bančne depozite druga najslabša naložba, takoj za varčevanjem doma. V 

glavnem so bili rezultati anket, kot sem predvideval, pozitivni, nekateri celo nad pričakovanji. 

 

Tabela 5.1: Spol anketiranih v dveh raziskavah – skupno 

Spol Število Delež 

Moški 187 77,92 % 

Ženske 53 22,04 % 

∑ število oseb 240 100 % 

Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 
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Graf 5.1: Spol anketiranih v dveh raziskavah – skupno v odstotkih 

 

Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 

 

6 PREVERJANJE HIPOTEZ 

 

 

Da bi preveril prvo hipotezo, ali je cena zlata podcenjena, in s tem pravi trenutek za nakup 

investicijskega zlata, se bom oprl na zbrane sekundarne podatke.  

 

Hipoteza 1: Cena zlata je v primerjavi s papirnatim denarjem podcenjena. 

 

Ameriški izvedenec za žlahtne kovine Gary Christenson, ki ga cenijo tudi mnogi evropski 

investitorji v zlato kot izkušenega in stvarnega analitika, je na podlagi temeljite raziskave 

razvil empirični model za določanje cene zlatu, ki omogoča napovedovanje gibanja cene zlata 

do leta 2021 in še dlje. Z njim je navezal tesne stike nemški dober poznavalec investiranja v 

zlato in publicist dr. Jürgen Müller tako in poleti 2016 je izšla nemška (evropska) priredba 

knjige z naslovom »Kupujem zlato« (Christenson-Müller 2016). 

 

Predstavljeni model uporablja izključno vhodne spremenljivke, ki so logično in sprejemljivo 

povezane s ceno zlata. Ta model ustrezno opisuje različna politična in monetarna razmerja 
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zadnjih 40 let in daje dobre rezultate (Christenson-Müller 2016, 37). Po temeljitih raziskavah 

so model reducirali na samo tri spremenljivke (Christenson-Müller 2016, 39). 

 

Prva spremenljivka: uradna zadolženost ZDA 

 

Graf 6.1: Gibanje uradnih ameriških državnih dolgov od leta 1971 do 2015. 

 

Vir: (Christenson-Müller 2016, 39) 

 

Leta 1971 je teh 398 milijard dolarjev opeharilo dolar. Do konca leta 2015 so zrasle na okoli 

18,2 bilijona (18.200 milijard) dolarjev. Ta razvoj je mogoče ponazoriti z eksponentno 

funkcijo, katere vrednost se vsako leto vzpne za 9,1 odstotka. Vidimo, da je rast zadolževanja 

na podlagi previsokih državnih izdatkov zelo ustaljena v območju od 9 do 11 odstotkov na 

leto. Če vzamemo, da stopnja rasti državnega zadolževanja ostane nespremenjena, bo uradni 

državni dolg ZDA leta 2021 znašal več kot 30 bilijonov dolarjev (Christenson-Müller 

2016, 40). 

 

Zaradi bejbibumske generacije (povečano število rojstev v petdesetih in šestdesetih letih pred 

upadanjem števila rojstev zaradi kontracepcijskih tabletk), ki v prihodnjih letih odhaja v 

pokoj, zaradi vse boljšega zdravja starejših in izplačevanja pokojnin starajočemu se 

prebivalstvu, kar ne nazadnje pospešuje slabljenje gospodarstva, ki znižuje davčne dohodke 

države, lahko z veliko gotovostjo napovemo, da bodo državni dolgovi še naprej rasli in 

mogoče dosedanjo hitrost od 9 do 11 odstotkov še presegli (Christenson-Müller 2016, 40). 

 



Rešetič, Boris. 2017. »Zlato, pomemben vidik svobode.« Diplomska naloga, Fakulteta za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 

51 
 

Graf 6.2: Ameriški državni dolgovi v milijonih ameriških dolarjev (leva lestvica) in cena zlata 

v ameriških dolarjih (desna lestvica) od leta 1971 do 2015. 

 

Vir: (Christenson-Müller 2016, 41)  

 

Graf 6.2 prikazuje cene zlata skupaj z državno zadolženostjo Amerike od leta 1971. Kot 

vidimo, se obe postavki odvijata vzporedno, kar pomeni, da pozitivno korelirata med seboj. 

Kadar rastejo dolgovi, raste cena zlata in obratno (Christenson-Müller 2016, 40). 

 

Graf 6.3: Ameriški državni dolgovi v milijonih ameriških dolarjev (leva lestvica) in cena zlata 

v ameriških dolarjih od 1971 do 2015 (desna lestvica; logaritemski lestvici). 

 

Vir: (Christenson-Müller 2016, 42) 

 

Graf 6.3 prikazuje enak potek z logaritemsko razpredelnico. Prednost logaritmike je, da enako 

odstopanje na osi Y (ordinata) ustreza enakemu odstotkovnemu povišanju. Z drugimi 
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besedami, vzpon enega na 2 bilijona (+ 100 odstotkov) je enako geometrično oddaljen na 

cenovni lestvici kot vzpon od 4 na 8 bilijonov (prav tako + 100 odstotkov) (Christenson-

Müller 2016, 41). Kadar krivulja državnih dolgov pri tej logaritemski predstavitvi poteka 

skoraj premočrtno, je mogoče videti, kot da se krivulja dejansko eksponentno vzpenja. Toda 

narava nas med drugim uči, da eksponentni razvoj ne gre v nedogled (Christenson-Müller 

2016, 42). 

 

Druga spremenljivka: cena nafte 

 

Graf 6.4: Cena zlata (desna lestvica) in zglajena cena nafte (leva lestvica) od 1971 do danes 

 

Vir: (Christenson-Müller 2016, 44) 

 

Druga spremenljivka za naš zlati cenovni model je cena surove nafte (Crude Oil, oznaka za 15 

vrst surove nafte). Na grafu 6.4 spet vidimo krivuljo za ceno zlata, tokrat skupaj z pikčasto 

krivuljo cene surove nafte, ki je bila izračunana na enak način kot krivulja zlata. Korelacija 

obeh krivulj je očitna. Od leta 1971 do 1980 sta bila tako zlato kot nafta značilne rastoče cene. 

Od leta 1980 v pozna devetdeseta leta za nafto, oziroma do leta 2001 za zlato, so značilne 

padajoče cene za obe surovini. V tem času se je povzpel borzni indeks S&P za faktor 13, 

medtem ko sta zlato in nafta izgubila polovico svoje vrednosti (Christenson-Müller 2016, 43–

44). 

 

Korelacijski koeficient za med proučevano obdobje med letoma 1971 in 2015 je znašal 0,92 

in je s tem celo višji kot korelacijski koeficient med državnimi dolgovi in zlatom. Lahko si 

ogledate nazorni prikaz, kako se je zlato obnašalo kot normalna surovina in med letoma 1980 
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in 2001 padalo. Od preloma tisočletja sta se ceni zlata in nafte zopet gibala zelo vzporedno. 

Najprej sta se ceni dvigovali, dokler se je leta 2008 cena  zlata znižala za 34 odstotkov, nafte 

pa za 77 odstotkov. V nadaljevanju se je zlato povzpelo na 1924 dolarjev za unčo v septembru 

2011, medtem ko smo nafto kupovali po 115 dolarjev za sodček. V zadnjih petih letih se je 

zlato znašlo v dolgem počasnem padanju cene do 1045 dolarjev za unčo. Nafti je medtem 

uspelo obdržati ceno pri 100 dolarjih za sodček do sredine leta 2014, preden je strmoglavila 

na 30 dolarjev in še niže (Christenson-Müller 2016, 44–45). 

 

Povezanost med spremenljivkama je mogoče razložiti na dva načina. Prvič, cena nafte velja 

za indikator inflacije; z drugimi besedami, ko raste cena nafte, se povečuje pričakovanje 

inflacije, ki po drugi strani dviguje ceno zlatu. Drugič, stroški pridobivanja so pri kovinah 

popolnoma odvisni od nafte. Ko raste cena nafte, rastejo tudi stroški rudarjenja in s tem nujno 

cene kovin, ki še omogočajo proizvodnjo (Christenson-Müller 2016, 45). 

 

Tretja spremenljivka: delniški indeks S&P 500 

 

Tretja spremenljivka, in sicer delniški trg, je glede na ceno zlata verjetno manj intuitivno 

razložljiva kot državna zadolženost (povečanje količine denarja) ali pa cena nafte. Njegova 

pomembnost je vendarle očitna, ko delnice kot konkurentni naložbeni razred vidimo v zlatu. 

Če je gospodarstvo uspešno, so cene surovin večinoma nizke in zato delniški trgi zanimivi za 

vlagatelje. To se je dogajalo, ko že rečeno, v letih od 1980. do preloma tisočletja. Na drugi 

strani pa je padal indeks S&P 500 od leta 1966 do 1982., ko so se tako zlato kot večina drugih 

surovin vzpenjali (Christenson-Müller 2016, 45). 
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Graf 6.5: Cena zlata v ameriških dolarjih (desna lestvica) in delniški indeks S&P 500 (leva 

lestvica) od 1971 do danes 

 

Vir: (Christenson-Müller 2016, 47) 

 

Zlato in ameriški državni dolgovi se v zadnjih desetletjih, od leta 1971, dramatično vzpenjajo. 

Državni dolgovi se vsako leto povečajo za okoli 9 do 11 odstotkov (Christenson-Müller 2016, 

48). 

Pri razvijanju modelov je bilo očitno, da je letna stopnja rasti nacionalnega dolga zelo 

pomembna. Kadar državni dolgovi na osnovi ekspanzivne denarne politike ali manjših 

prihodkov v državno blagajno rastejo hitreje, se cena zlata tudi nagiba k temu, da bi se 

krepkeje dvignila (Christenson-Müller 2016, 48). Dinamika rasti cen zlata in surove nafta sta 

se v zadnjih 44 je bila podobna (Christenson-Müller 2016, 48). Zlato in delniški indeks S&P 

500 sta se na dolgi rok tudi imela tendenco rasti. Če ju proučujemo kratkoročno, pa 

ugotovimo da je tendenca razvoja pozitivna, vendar je njuna dinamika rasti različna. V 

obdobju ko cena zlata progresivno raste beleži delniški indeks S&P 500 degresivno rast in 

obratno(Christenson-Müller 2016, 48). 

 

Napovedati dnevno ceno zlata je tako kot napovedati vreme; za naslednji dan še kar gre, za 

naslednji teden že težje, za naslednje tri mesece pa je že povsem nemogoče. Obstaja preprosto 

preveč neznank in občasnih »črnih labodov«, da ne govorimo o »menedžmentu« centralnih 

bank, o velikih udeležencih na trgu ali o vladah. Iz tega sledi, da dnevne in tedenske cene 

zlata ob pomoči cenovnega modela ne bi bilo mogoče napovedati za daljše obdobje. To pa 

pomeni, da bo mogoče izračunati oz. oceniti zglajeno krivuljo cene zlata. Velika sporočilna 

moč takšnega modeliranja je v tem, da prepoznamo, koliko pre- ali podcenitve naj 
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predlagamo in ob katerih časih se bomo dolgoročno angažirali, ali se bo končala določena 

investicija (Christenson-Müller 2016, 49). 

 

Dejanske cene zlata seveda utegnejo občasno biti višje ali nižje kot te modelirane »vrednosti«. 

Cilj je bil potemtakem ta, da se zglajena cena zlata izoblikuje po vzorcu brez kratkoročne 

volatilnosti. Model temelj na formuli, ki je delovala med vsemi tržnimi pogoji minulih 

desetletij (Christenson-Müller 2016, 50). 

 

Ker cena zlata raste, ko rastejo državni dolgovi, mora ta spremenljivka logično biti nad 

ulomkovo črto (Christenson-Müller 2016, 51). Nasprotno pa pada vrednost ulomka, ko 

imenovalec (vrednost pod ulomkovo črto) raste. Vhodna postavka, ki torej inverzno korelira s 

ceno zlata, mora potemtakem biti pod ulomkovo črto. Splošna formula za modelirano pravo 

ceno zlata, mora, skladno s tem, biti takšna (Christenson-Müller 2016, 52): 

 

                                                       državni dolg x cena nafte x stopnja rasti državnega dolga                

Prava cena zlata =   

                                                                                         delniški indeks 

 

Za izboljšanje medsebojnega ujemanja med stvarno in modelirano krivuljo je sedaj mogoče v 

drugem koraku vnesti še konstante, ki so za povečanje medsebojnega ujemanja prosto na 

izbiro (Christenson-Müller 2016, 52): 

 

                                      K x državni dolg
a 
 x cena nafte

b 
 x stopnja rasti državnega dolga

d  

Prava cena zlata =  

                                                                         delniški indeks
c 

 

Pri tem velja (Christenson-Müller 2016, 52): 

 državni dolg = milijoni ameriških dolarjev; 

 cena nafte = Crude Oil (cena)/10; 

 delniški indeks = S&P 500/100; 

 stopnja rasti državnega dolga = letna stopnja rasti; 

 K, a, b, c, d = konstante za usklajevanje modelne krivulje.  
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Izsledki modela za ocenjevanje cene zlata  

 

S temi ovrednotenji in s pridržkom, da utegnejo tržne cene za zlato zelo hitro in popolnoma 

nepričakovano švigniti navzgor, se naslednja ovrednotenja za prihodnje gibanje cene zlata 

pokažejo kot smiselna (Christenson-Müller 2016, 68): 

 

Leto Cena zlata (srednja različica) Mogoči cenovni vrhunci 

2018 1700–2000 $ 3000–4000 $ 

2021 2500–3500 $ 5000–7000 $ 

 

Dne 23. 8. 2017 je cena unče zlata (31,10 gramov) 1.091,81 evra. 

Te projekcije implicitno vsebujejo naslednja predvidevanja (Christenson-Müller 2016, 69): 

1. Makroekonomske spremenljivke se bodo še naprej obnašale tako, kot so to počele 

zadnja štiri desetletja. 

2. Ameriško gospodarstvo se še naprej razvija po znani poti, ob kateri izdatki vlade še 

naprej hitreje rastejo kot njeni prihodki, kakor se je že dogajalo desetletja in se še 

danes. Državno zadolževanje bo zato še kar naprej naraščalo in zmanjševanja 

družinskih proračunov bodo še nadalje pomenila samo to, da hitrost novega 

zadolževanja upada, ne pa dejanski izdatki.  

3. Ameriški Kongres bo ohranil svojo navado zadolževanja in denarnih izdatkov. 

Govorjenje o finančni odgovornosti in spremembah je in ostaja zgolj opozorilo za 

pomiritev državljanov.  

4. Federal Reserve System (FED) še naprej podpirajo delniške in obvezniške trge z 

likvidnostnim pršenjem, količinskimi popusti in drugimi denarno-političnimi 

manipulacijami, da bi zaščitili tako banke kot politične in finančne elite dežele. 

5. Denarna politika se ne bo bistveno razlikovala od politike zadnjih desetletij. 

6. ZDA se ne bodo zapletle v kako jedrsko vojno, weimarsko hiperinflacijo ali v 

gospodarski kolaps. To ne pomeni, da spodnji in srednji sloj ne bo še naprej trpel pod 

uničevalno keynezijasnko politiko nesmislov (izogibanje recesijam s povečanimi 

državnimi izdatki in ekspanzivna denarna politika). 
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Na naslednjih grafikonih ponazarjam tri različne scenarije: nižjo različico, srednjo različico in 

morebiten »blow-off« razvoj (Christenson-Müller 2016, 69). 

 

Nižja različica 

 

Za prvi scenarij smo se oprli na naslednja predvidevanja (Christenson-Müller 2016, 70): 

 državni dolgovi se bodo vzpenjali za umirjenih 9 odstotkov na leto; 

 indeks S&P 500 bo padel na 1400 točk (se pravi, z vrhunca pri približno 2100 točkah 

bo padel za eno tretjino); 

 surova nafta se bo spet dvignila na 75 dolarjev za sodček. 

S temi normativi smo izračunali krivuljo cene zlata naslednjih vrednosti (Christenson-Müller 

2016, 70). 

 

Graf 6.6: Zglajena cena zlata od 1971 do 2015 in modelirana cena zlata od 1971. do 2021. (v 

nižji različici). 

 

Vir: (Christenson-Müller 2016, 70)  

 

Kot je že bilo opisano, naj bi torej zgolj ta umirjena gibanja v sicer povsem stabilnih 

makroekonomskih odnosih zopet privedla do cene zlata, ki bo presegla dosedanji cenovni 

vrhunec pri 1924 dolarjih na unčo (Christenson-Müller 2016, 71). 

 

Srednja različica 

 

Za srednjo različico ustrezajo naslednja predvidevanja (Christenson-Müller 2016, 71): 
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 državni dolgovi se bodo vzpenjali po 12 odstotkov na leto; 

 indeks S&P 500 bo padel na svojo vrednost iz začetka leta 2009, se pravi na 800 točk 

(to je za 60 odstotkov); 

 surova nafta se bo povzpela na 110 dolarjev za sodček. 

 

Graf 6.7: Zglajena cena zlata od 1971. do 2015. in modelirana prava cena zlata od 1971. do 

2021. v ameriških dolarjih (v srednji različici) 

 

Vir: (Christenson-Müller 2016, 71)  

 

Če upoštevamo, da je na primer cena surove nafte že bila 147 dolarjev na sodček in je tudi 

državna zadolžitev v zadnjih letih naraščala za slabih 11 odstotkov na leto, lahko iz tega 

sklepamo, da naša predvidevanja ne bodo lahko uresničljiva (Christenson-Müller 2016, 72). 

 

Različica »blow-off« 

 

Za zadnjo različico – tako imenovano različico »blow-off« – smo, opirajoč se na proučitev 

preteklih cenovnih balonov, izhajali iz domneve, da bo dolar enkrat v bližnji prihodnosti 

propadel. Cena zlata bi s tem močno poskočila in bi se, če upoštevamo izračunano ceno za 

leto 2018, v letih 2019 in 2020 podvojila. V letu 2021 bi se nato še enkrat dvignila za 20 

odstotkov. To je seveda le domneva, ki pa vendarle, kot rečeno, temelji na proučevanju 

zlatocenovnega balona od leta 1979 do leta 1980 (Christenson-Müller 2016, 72).  
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Kot prikazuje graf 6.8, bi bila v tej različici cena zlata za leto 2021 malo pod 9000 dolarji za 

unčo. Zatorej ponovimo: model ne more predvideti kratkoročnih cenovnih gibanj in zato tudi 

ni ustrezen za natančno nakazovanje vstopne in izstopne točke. Kot splošni navigacijski 

pripomoček pa vendarle zelo razločno kaže, kako na bi cena zlata rasla, kadar bi se 

makroekonomske vhodne postavke zopet znašle na normalni in smiselni cenovni ravni. 

Pogojnik zadnjega stavka nasprotno kaže na to, kako politika in centralne banke dandanes 

posegajo na vse trge in jih manipulirajo, da si elite na njih zagotovijo privilegiran status quo 

(Christenson-Müller 2016, 72). 

 

Graf 6.8: Zglajena cena zlata od 1971 do 2015. in modelirana prava cena zlata od 1971. do 

2021. v ameriških dolarjih (v različici »blow-off«) 

 

Vir: (Christenson-Müller 2016, 73) 

 

V tem so tudi sile in nadvse pomembna sporočilna moč zlatega modela, saj postavlja ceno 

zlata v neposredni odnos z drugimi trg obvladujočimi ekonomskimi postavkami, kot sta cena 

surove nafte in delniški trg (Christenson-Müller 2016, 73). 

 

Ni težko trditi, da bodo ceno zlata zmanipulirali. Kako pa je to mogoče dokazati? Da se 

aktualna cena surove nafte ne oblikuje na podlagi normalnih in svobodnih tržnih pogojev, 

mora biti jasno vsakomur, ki lahko izvede spletno raziskavo. Dogovori o načrpanih količinah 

med članicami OPEC-a, stopnjevane špekulacije s prihodnostjo nafte v ZDA, nafta kot orožje 

proti Rusiji, Peak Oil (vrhunec naftne proizvodnje) ali pa s kvantitativnim sproščanjem 

napihnjena, okolju škodljiva »Zombie-Fracking-Industrie« (»zombijevska« industrija 

pridobivanja nafte in plina z lomljenjem kamnin pod površjem s tekočino pod pritiskom, za 
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kakršno se odločajo v Prekmurju) v ZDA; to so samo nekatere iztočnice, ki kažejo, v 

kolikšnem obsegu je naftni trg zmanipuliran in kako različni interesi se tukaj srečujejo 

(Christenson-Müller 2016, 73–74). Cena surove nafte je definitivno prenizka in s tem, v 

skladu z našim modelom, tudi cena zlata (Christenson-Müller 2016, 74). 

 

Velika sporočilna moč zgoraj omenjenega modela je v tem, da z veliko natančnostjo 

prepozna, koliko je zlato podcenjeno oziroma koliko je precenjeno. Model temelji na formuli, 

ki je bila nazorno predstavljena in je rezultate verodostojno interpretirala v minulih 

desetletjih. Najboljši čas za naložbo dela premoženja v zlato je bil med letoma 1971 in 1980, 

leta 2001, tretji najboljši čas pa je sedaj. S tem modelom investitor dobi vsaj delno povratno 

informacijo, kdaj da je pravi trenutek za investiranje.  

 

»Vsota vseh političnih obljub pokaže na koncu vselej enak rezultat: hiperinflacijo.« (Bocker 

2009, 120) 

 

»Najzanesljivejši način, kako uničiti državo ali človeka, ki ne ve, kako ravnati z denarjem, je, 

da ji oziroma mu date veliko denarja.« (Bocker 2009, 40) 

 

Na temelju vseh navedenih dejstev je prva hipoteza potrjena. 

 

Hipoteza 2: Več kot 50 % prebivalcev Slovenije ne pozna investiranja v zlate palice 

manjših enot. 

 

Tabela 6.1: Možnost investiranja v zlate palice manjših enot glede na spol 

Spol Število Delež 

Moški 187 77,92 % 

Ženske 53 22,04 % 

∑  število oseb 240 100 % 

Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 
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Tabela 6.2: Ali poznate možnost investiranja v zlate palice manjših enot? 

 Število Delež 

Da 96 40 % 

Ne 144 60 % 

∑ število oseb 240 100 % 

Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 

 

Graf 6.9: Ali poznate možnost investiranja v zlate palice manjših enot? 

 

Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 

 

Iz tabele 6.2 ugotovimo, da je bilo skupno anketiranih 240 fizičnih oseb. Od teh je 144 

anketirancev odgovorilo, da ne poznajo možnosti investiranja v zlate palice manjših enot, 96 

anketirancev pozna to možnost. Hipotezo številka dve lahko potrdim na osnovi tabele 6.2 in 

grafa 6.9, iz katerega je razvidno, da 60 % ljudi ne pozna možnosti investiranja v zlate palice 

manjših enot. S tem potrjujem, da več kot 50 % prebivalcev Slovenije ne pozna možnosti 

investiranja v zlate palice manjših enot. 

 

Druga hipoteza je potrjena. 
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Hipoteza 3a: Več kot 50 % prebivalcev Slovenije bi se odločilo za investicijo v zlate 

palice manjših enot, če bi imeli individualni termin oziroma če bi dobili pravilno 

informacijo 

 

Tabela 6.3: Ali bi se več kot 50 % prebivalcev Slovenije odločilo za investicijo v zlate palice 

manjših enot? 

 Število Delež 

Da 107 66,87 % 

Ne 53 33,13 % 

∑ število oseb 160 100 % 

Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 

 

Graf 6.10: Ali bi se več kot 50 % prebivalcev Slovenije odločilo za investicijo v zlate palice 

manjših enot? 

 

Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 

 

Iz grafa 6.10 je razvidno, da bi se več kot 50 % prebivalcev Slovenije odločilo za investicijo v 

zlate palice manjših enot, če bi imeli individualni termin oziroma če bi dobili pravilno 
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informacijo. Iz tabele 6.3 lahko razberemo, da je bilo anketiranih 160 fizičnih oseb. Od tega 

se je odločilo za investicijo v zlate palice manjših enot 107 fizičnih oseb, 53 fizičnih oseb se 

ni odločilo za investicijo, čeprav so dobili popolno informacijo. Na osnovi tabele 6.3 in grafa 

6.10 lahko hipotezo 3a potrdimo. Pomanjkljivost te hipoteze je, da smo imeli individualni 

termin samo z osebami moškega spola (župniki) ter da se ta raziskava nadaljuje v naslednji 

drug termin, saj mi je od 53 fizičnih oseb (33,13 %) prestavilo odločitev za investiranje na 

kasnejši rok, ali so se hoteli posvetovati še s tretjo osebo, ali se preprosto niso odločili, zato 

smo preverili še  hipotezo 3b.  

 

Hipoteza 3b: Ali bi se odločili za investicijo v zlate palice manjših enot ob drugem 

dodatnem terminu? 

 

Tabela 6.4: Ali bi se odločili za investicijo v zlate palice manjših enot ob drugem dodatnem 

terminu? 

 Število Delež 

Da 23 43,39 % 

Ne 30 56,61 % 

∑ število oseb 53 100 % 

Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 

 

Graf 6.11: Ali bi se odločili za investicijo v zlate palice manjših enot ob drugem dodatnem 

terminu? 

 

Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 
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Iz tabele 6.4 lahko ugotovimo, da se je v drugem individualnem terminu za investicijo v zlate 

palice manjših enot odločilo še dodatnih 23 fizičnih oseb, kar je popravilo skupno povprečje 

investiranja v zlate palice manjših enot. 

 

Hipoteza 3c: Ali bi se odločili za investicijo v zlate palice manjših enot ob prvem in 

drugem dodatnem terminom – skupno? 

 

Tabela 6.5: Ali bi se odločili za investicijo v zlate palice manjših enot ob prvem in drugem 

dodatnem terminu – skupno? 

 Število Delež 

Da – prvi termin 107  

Da – dodatni drug termin 23  

Skupno da 130 81,25 % 

Skupno ne 30 18,75 % 

∑ število oseb 160 100 % 

Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 

 

Graf 6.12: Odločitev za investiranje v zlato manjših enot – skupno (prvi in drugi dodatni 

termin) 

 

Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 
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Iz tabele 6.5 lahko ugotovimo, da je bilo na prvem individualnem terminu uspešno 

zaključenih 107 fizičnih oseb, v drugem dodatnem terminu se je odločilo za investiranje v 

zlate palice manjših enot še dodatnih 23 fizičnih oseb, kar skupno znese 130 fizičnih oseb 

oziroma 81,25 %. 30 fizičnih oseb (14,37 %) od skupno 160 fizičnih oseb se ni odločilo za 

investicijo. Več kot 50 % prebivalcev Slovenije bi se odločilo za investicijo v zlate palice 

manjših enot, če bi imeli individualni termin oziroma če bi dobili pravilno informacijo – 

hipoteza je potrjena, kar je razvidno iz tabele 6.5. V grafu 6.12 lahko vidimo, da bi se skupno 

s prvim in drugim dodatnim terminom odločilo za investiranje v zlate palice manjših enot kar 

81,25 % oseb. 

 

Naše osebno mnenje je, da je 81,25 % fizičnih oseb, ki so investirale v zlato manjših enot, 

dober  na področju rezultat trženja finančnih produktov.  

 

Zaradi vseh navedenih dejstev je tretja hipoteza potrjena. 

 

Hipoteza 4: Več kot 50 % prebivalcev Slovenije, ki so fakultetno izobraženi, se odloča za 

investiranje v zlate palice manjših enot. 

 

Da bi potrdil ali ovrgel to hipotezo, sem moral združiti 240 fizičnih oseb, ki so razdeljene na: 

 lastno raziskavo – individualni termini s 160 župniki; 

 anketne vprašalnike na maratonu Radenci »Treh src« z 80 fizičnimi osebami. 

 

Tabela 6.6: Maraton Radenci »Treh src« – izobrazba 

Maraton Radenci »Treh src« Število Delež 

Fakultetno izobraženi  30 37,50 % 

Fakultetno neizobraženi 50 62,50 % 

∑ število oseb 80 100 % 

Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 

 

Od skupno 80 anketiranih fizičnih oseb je bilo 30 oseb (37,50 %) fakultetno izobraženih, 50 

oseb (62,50 %) pa ni bilo fakultetno izobraženih.  
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Tabela 6.7: Individualni termini z župniki – izobrazba 

Individualni termini – 

župniki 

Število Delež 

Fakultetno izobraženi 140 87,50 % 

Fakultetno neizobraženi 20 12,50 % 

∑ število oseb 160 100 % 

Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 

 

Od skupno 160 anketiranih fizičnih oseb je 140 oseb (87,50 %) fakultetno izobraženih, 20 

oseb (12,50 %) pa ni fakultetno izobraženih.  

 

Tabela 6.8: Izobrazba skupno (maraton Radenci »Treh src« in individualni termini z župniki) 

 Skupno Število Delež 

Fakultetno izobraženi – 

maraton Radenci »Treh src« 

30  

Fakultetno izobraženi – 

individualni termini župniki 

140  

Fakultetno izobraženi – 

skupno 

170 70,83 % 

Fakultetno neizobraženi – 

skupno 

70 29,17 % 

∑ število oseb 240 100 % 

Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 
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Graf 6.13: Ali se več kot 50 % prebivalcev Slovenije odloča za investicijo v zlate palice,kiso 

fakultetno izobraženi – skupno? 

 

Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 

 

Od skupno 240 anketiranih fizičnih oseb je fakultetno izobraženih 170 oseb (70,83 %), 70 

oseb (29,17 %) ni fakultetno izobraženih. Četrto hipotezo lahko potrdimo na osnovi tabele 6.8 

in grafičnega prikaza 6.13, kjer je razvidno, da je skupno 70,83 % fakultetno izobraženih 

oseb. S tem potrjujem, da se več kot 50 % prebivalcev Slovenije, ki so bolj izobraženi, odloča 

za investicijo v zlate palice manjših. Ta hipoteza ima pomanjkljivost, saj zajema večinoma 

župnike (in s tem moški spol), ki so, kot vidimo, 70,83-% fakultetno izobraženi.  

 

Četrta hipoteza je potrjena. 
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Hipoteza 5: Več kot 50 % prebivalcev Slovenije pozna Ameriško centralno banko FED 

(Federal Reserve System). 

 

Tabela 6.9: Ali poznate organizacijo FED (Federal Reserve System) in namen ustanovitve? 

 Število Delež 

Da 47 19,58 % 

Ne 193 80,42 % 

∑ število oseb 240 100 % 

Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 

 

Graf 6.14: Ali več kot 50 % prebivalcev Slovenije pozna ameriško centralno banko (FED) in 

namen ustanovitve? 

 

Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 

 

Iz tabele 6.9 je razvidno, da je bilo anketiranih 240 fizičnih oseb, od tega je 47 oseb (19,58 %) 

odgovorilo, da poznajo ameriško centralno banko (FED) in njen namen, 193 oseb (80,42 %) 

pa ne pozna te organizacije. Peto hipotezo lahko zavrnemo na osnovi tabele 6.9 in grafa 6.14, 

iz katerih je razvidno, da 80,42 % anketiranih oseb ne pozna ameriške centralne banke FED 

(Federal Reserve System). 

 

Peto hipotezo zavrnemo. 
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Hipoteza 6: Več kot 50 % prebivalcev Slovenije pozna oziroma je že slišalo za banko 

Goldman Sachs  

 

Tabela 6.10: Ali poznate oziroma ste že slišali za banko Goldman Sachs? 

 Število Delež 

Da 14 5,84 % 

Ne 226 94,16 % 

∑ število oseb 240 100 % 

Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 

 

Graf 6.15: Koliko prebivalcev Slovenije pozna oziroma so že slišali za banko Goldman 

Sachs? 

 

Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 

 

Iz tabele 6.10 je razvidno, da je bilo anketiranih 240 fizičnih oseb, od tega je banko Goldman 

Sachs poznalo oziroma je zanjo že slišalo samo 14 oseb (5,84 %), 226 oseb (94,16 %) pa ne 

pozna oziroma še niso nikoli slišali za banko Goldman Sachs. Šesto hipotezo lahko ovržemo 
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na podlagi tabele 6.10 in grafičnega prikaza 6.15, kjer je razvidno, da 94,16 % anketiranih 

oseb ne pozna in še ni slišalo za banko Goldman Sachs.  

 

Šesto hipotezo zavrnemo. 

 

Hipoteza 7: Več kot 50 % prebivalcev Slovenije ve, da je mesečno investiranje v zlato 

manjših enot bolj donosna investicija kot državna pokojnina. 

 

Tabela 6.11: Ali veste, da je mesečno investiranje v zlato manjših enot bolj donosna 

investicija kot državna pokojnina? 

 Število Delež 

Da 58 24,17 % 

Ne 182 75,83 % 

∑ število oseb 240 100 % 

Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 

 

Graf 6.16: Ali več kot 50 % prebivalcev Slovenije ve, da je mesečno investiranje v zlato 

manjših enot bolj donosna investicija kot državna pokojnina? 

 

Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 
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Tabela 6.11 nam pokaže, da je bilo anketiranih skupno 240 fizičnih oseb, od tega je 58 oseb 

(24,17 %) vedelo, da je investiranje v zlato manjših enot bolj donosna investicija kot državna 

pokojnina, 182 oseb (75,83 %) pa je mnenja, da je državna pokojnina bolj donosna kot 

investiranje v zlato manjših enot. Iz tabele 6.11 in grafičnega prikaza 6.16 lahko vidimo, da je 

samo 24,70 % oseb seznanjenih, da je investiranje v zlato manjših enot bolj donosna 

investicija kot državna pokojnina. To ne presega 50 % anketirancev.  

 

Sedmo hipotezo zavrnemo. 

 

7 PREDLOGI UKREPOV 

 

 

Upam, da mi je v diplomski nalogi uspelo pokazati nekaj novih poti in smernic, ki bodo 

zaznamovale prihodnost. V današnjem političnem in gospodarskem svetu je toliko težav, za 

katere bankirji, še manj pa politiki, nimajo rešitve: rastoči dolgovi, eksponentno večanje 

denarnega agregata, nedelujoči socialni sistemi, dušeče obresti, bankroti podjetij in podobno, 

ki izvirajo iz manipuliranosti svetovnega finančnega trga oziroma tiskanja velikih količin 

denarja. V ta namen sem želel bralce diplomske naloge spodbuditi k razmisleku in 

morebitnemu lastnemu raziskovanju vzroka zgoraj naštetih problemov in težav. Naše mnenje 

je, da je treba vedno najt vzrok problema, da ga lahko rešujemo, zato smo tudi vzroku vseh 

problemov in težav posvetili velik del diplomske naloge – in to je ameriška centralna banka 

FED (Federal Reserve System).  

 

V enem od danes najbolj razširjenih učbenikov na naših šolah, učbeniku o gospodarstvu Paula 

Samuelsona, piše: »Sistem Zveznih rezerv je nastal iz panike leta 1907, ko so druga za drugo 

propadale banke.« (Deutsch 2007, 161) Ameriška centralna banka je bila ustanovljena 

23. 12. 1913, ko je Woodroow Wilson podpisal zakon o ameriški centralni banki. Okoliščine 

so se zdele dvomljive, ker so odbori zakon sprejeli, ko je bila večina poslancev že na božičnih 

počitnicah (Müller 2007, 87). Ameriška centralna banka popolnoma zasebna banka, in ne 

državna institucija, postane jasno, da je najvišji cilj povečati dobičke zasebnih lastnikov 

deležev, ne pa doseči stabilnost valute. Z drugimi besedami: po eni strani naj bi ameriške 

banke prek svoje centralne banke FED ohranjale monetarni sistem stabilen, po drugi strani pa 
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tako ne morejo ustvariti toliko dobička kot na volatilnih trgih. Ustvarili so bančni kartel in ga 

s pomočjo zakona legalizirali. Poskrbeli so, da je bil zakon sprejet, da so ga lahko legalizirali 

in uveljavili kartel. Presenetljiva lastnost sistema ameriške centralne banke Zvezne rezerve, o 

kateri ni v učbenikih nič napisanega, je, da je pravzaprav kartel. Tretji element je, da je bil ta 

kartel partnerstvo, ki je bilo sklenjeno z vlado. Karteli to pogosto počnejo, da lahko uveljavijo 

svoje dogovore. Kadar se sklene partnerstvo, mora zanj obstajati razlog: vsi partnerji morajo 

imeti koristi, sicer do sporazuma ne pride (Deutsch 2007, 155). 

 

Prepričan sem, da zaradi zgoraj omenjenih razlogov ameriški centralni banki FED ni v 

interesu, da se resnični podatki o ustanovitvi in namenu širijo. Zato je bila moja hipoteza, ali 

več kot 50 % prebivalcev Slovenije pozna ameriško centralno banko FED, ovržena: kar 

80,42 % anketiranih oseb ni poznalo ameriške centralne banke FED. Tudi hipoteza, ali več 

kot 50 % prebivalcev Slovenije pozna banko Goldman Sachs, je bila ovržena, saj 94 % 

anketiranih oseb še nikoli ni slišalo za omenjeno banko. Naše mnenje je, da navedeni odstotki 

potrjujejo dejstvo, da so vsi mediji v lasti elit.  

Prva hipoteza nam je pokazala, da je cena zlata v primerjavi s papirnatim denarjem 

podcenjena. Naše osebno mnenje je, da se zgodovina ponavlja ter da se lahko iz nje veliko 

naučimo. Najboljši čas v zgodovini za naložbo dela premoženja v zlato je bilo najprej obdobje 

med letoma 1971 in 1980, potem v letu 2001, tretji najboljši čas za nakup zlata pa je ravno 

sedaj. Model, ki temelji na strokovnih izsledkih, nakazuje, da so višje cene zlata v prihodnosti 

zelo verjetne. Prva hipoteza je pokazala, da se da s pravilnim pristopom in znanjem ozavestiti 

prebivalce v Sloveniji, da je smiselno več razpoložljivega kapitala investirati v nakup stvarnih 

vrednosti, najbolje zlatih palic manjših enot, čistine 999,9, ki imajo oznako LBMA (Good 

Delivery). Tretja hipoteza je pokazala, da bi 81,25 % fizičnih oseb investiralo v zlato manjših 

enot, kar je zelo uspešna statistika na področju trženja finančnih produktov, na katero sem 

tudi sam zelo ponosen. Z zgoraj omenjeno statistiko in realiziranimi pogodbami sem bil na 

Incentive nagradnem tekmovanju podjetja Karatbars International GmbH, ki je potekalo od 

25. 2. do 5. 6. 2017, prvi v Evropi in tretji na svetu (v 120 državah).  

Slovenci 54 % denarja še vedno bankam zaupajo, čeprav mnogo finančnih analitikov in 

premoženjskih svetovalcev argumentirano trdi, da je banka druga najslabša naložba za 

dolgoročno ustvarjanje premoženja; takoj za varčevanjem v »nogavici«. Ponudba 

investicijskega zlata je investitorjem lahko dosegljiva, saj je ponudba v Sloveniji dokaj 

konkurenčna evropski ponudbi. Diplomska naloga temelji konkretno na investiranju v zlate 

palice manjših enot, kot so 1 g; 2,5 g in 5 g ter CASHGOLD z enotami 0,1 g; 0,2 g; 0,4 g; 0,6 
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g; 1 g; 2,5 g in 5 g, kjer se skriva velik potencial ohranjanja realne vrednosti in kupne moči za 

tako imenovanega malega vlagatelja oziroma povprečnega človeka, v primeru hude krize in 

razpada monetarnega sistema pa je lažje deljiva od drugih stvarnih vrednosti (drugače od 

nepremičnin, zemljišč, umetniških del, dragih kamnov). Na Mojih financah so decembra 2010 

v sodelovanju s tržno raziskovalno hišo Ipsos naredili največjo raziskavo do sedaj, ki je 

ugotavljala, kako znamo Slovenci upravljati z denarjem. Iz tega lahko sklepamo oziroma 

potrdimo, da smo v Sloveniji tako rekoč finančno nepismeni. To potrjuje moje prepričanje, da 

je treba ljudi informirati o vseh danih možnostih, in sicer, kaj so stvarne in denarne vrednosti. 

In da se iz zgodovine lahko veliko naučimo za boljšo sedanjost oziroma prihodnost. 

 

Moramo se zavedati, da gre pri finančnem svetovanju za storitveno dejavnost. Seveda ima 

tukaj bistveno vlogo informator, ki mora biti kompetenten in pošten. Tako kot pri vsaki stvari, 

kjer je mogoče kaj zaslužiti, se pojavijo posamezni agenti, ki veliko obljubljajo, pri tem pa 

nimajo potrebnega znanja ali to znanje uporabljajo v lastno korist. S takšnim načinom 

delovanja mečejo slabo luč na vse druge, ki so pošteni in imajo znanje. V Sloveniji še ne 

obstajajo zakonske podlage za trženje finančnih produktov oziroma ni treba imeti licence ali 

kakršne koli druge izobrazbe za trženje različnih finančnih produktov, kar je seveda slabo za 

investitorja (licenca se zahteva le pri zavarovalniških produktih). V Sloveniji je stanje tako 

slabo, ker mnogi menijo, da bo država poskrbela za vse, za službe in pokojnine, a žal ni tako. 

Tako so naložbeni portfelji slabo razpršeni, znanje vlagateljev o zakonitostih varčevanja je 

zaradi pretekle zgodovine zelo slabo. Ljudje vlagajo na podlagi namigov in informacij, ki niso 

preverjene. Ljudi je treba na področju investiranja v zlato nujno izobraziti in informirati, saj je 

moja hipoteza pokazala, da kar 60 % anketiranih oseb ne pozna možnosti naložbe v zlate 

palice manjših enot, čeprav so bili anketiranci skupno kar 70,83-% fakultetno izobraženi. 

Seveda je vse odvisno od vzorca, morda bi večje število anketirancev dalo drugačne rezultate. 

Dejstvo je, da so analize imele pomanjkljivosti, saj zajemajo večinoma župnike (in s tem 

moški spol), ki so 87,50-% fakultetno izobraženi. Ko sem se pogovarjal z direktorjem in 

direktorico dveh največjih zasebnih podjetij, ki sta slovenska ponudnika zlatih palic, sta mi 

dejala, da po njihovih izkušnjah v zlato bolj investirajo ženske, ker so varčnejše, posebej če je 

treba takšno varčevanje skriti pred možem (velja za varčevanje v investicijsko zlato manjših 

enot). 
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8 SKLEPNE MISLI IN ZAKLJUČEK 

 

 

V letu 2009 sem zaradi osebne radovednosti in notranje intuicije prvič prišel v stik z 

investicijskim zlatom. Dne 11. 12. 2010 sem v Suhlu v Nemčiji na seminarju v zvezi z zlatim 

standardom prišel v stik s svetovno znanim profesorjem dr. Hansom J. Bockerjem, dipl. ing. 

ekonomije, ki me je navdušil za nadaljnje raziskovanje in prodajo investicijskega zlata. Sedaj, 

na osnovi osemletnih izkušenj in izobraževanj, seminarjev in nenehnega izpopolnjevanja, sem 

prepričan, da s podajanjem informacij s tega področja vsakomur delam uslugo ter posredno in 

neposredno prinašam korist.  

 

Kljub vztrajnemu iskanju šibkih točk sem do sedaj našel le eno. Zlato je stvarna vrednost; ko 

je stranka kupila zlato, ne more biti več prevarana, saj ga lahko kadarkoli in kjerkoli na svetu 

proda nazaj po trenutni borzni ceni. Zato je dobro stranki to povedati že pred samim 

investiranjem, da tako investira po svojih zmožnostih. Investicijsko zlato ni predmet 

špekulacij, ampak dolgoročna naložba oziroma zavarovanje premoženja, ki je najboljše na 

svetu, saj ima vsako leto v povprečju 9,1 % donosa že 104 leta.  

 

V diplomski nalogi sem že nekajkrat omenil, da se iz zgodovine lahko marsikaj naučimo. 

Zato me je upravičeno strah, kakšna bo prihodnost, saj se zgodovina ponavlja. Ustvaril sem si 

družino, zato je ta strah še toliko večji. Zakaj? V vseh letih izobraževanja se zavedam dejstva, 

da so vojne vedno ustvarjene z umetno ustvarjenim razlogom, svetovne vojne so bile v 

zgodovini vedno zadnja rešitev, ki je odvrnila pozornost od pravih krivcev in jezo ljudstva 

usmerila na nedolžne grešne kozle, ki so poskrbeli, da so težave in finančni problemi 

nemudoma zbledeli, totalitarna svetovna država pa je bila še bližje. Predvsem nepričakovani 

dogodki utegnejo politični in monetarni položaj dramatično in nepričakovano spremeniti. Kot 

vidimo v zadnjih letih, prihaja v zvezi z Rusijo, Ukrajino, Sirijo, Turčijo in Severno Korejo 

vedno znova do razpravljanja o nevarnosti tretje svetovne vojne. Mnogi analitiki so se 

vključili v raziskavo vojnih ciklov. Ugotavljajo, da se verjetnost bojevitih prerekanj in vojnih 

ciklov utegne močno povečati med letoma 2013 do 2021.  

 

To utegne ceno zlata pognati v višave, v določenih državah pa uveljaviti prepoved imetja zlata 

za zasebne osebe (Müller 2007, 214). 
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Sklepne misli diplomske naloge zaključujem z naslednjimi mislimi: »Vsi sistemi papirnatega 

denarja brez kritja so na koncu brez izjeme končali na ničli. Samo poti do neizogibnega 

eksodusa so različno dolge. Pacient gospodarstva je na smrt bolan in trpi za odpovedjo srca, 

pljuč ter ledvic, vendar zdravnik ameriške osrednje banke zahteva, da se povzpne na Mount 

Everest! Kdaj se bo pacient končno zrušil?« (Bocker 2009, 143) 

Dokler bo napačno ravnanje predstavnikov elite ostalo nedotakljivo, utegne sistemsko 

zdravljenje ostati nemogoče.  

 

9 DODATEK 

 

 

V prostem času je moj hobi zlatenje predmetov z zlatimi lističi. Pozlatil in podaril sem že več 

lastnih unikatnih izdelkov. Izdelka na spodnjih slikah sta moje unikatno delo, izdelana za 

lastnika podjetja Karatbars International GmbH g. Haralda Seiza. 

 

Slika 9.1: Pozlatena steklenica                              Slika 9.2: Pozlatena ura in g. Harald Seiz  

   

Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 
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Dne 11. 12. 2010 sem v Suhlu v Nemčiji na seminarju v zvezi z zlatim standardom prvič 

prišel v stik s svetovno znanim profesorjem dr. Hansom J. Bockerjem, dipl. ing. ekonomije, ki 

me je navdušil za nadaljnje raziskovanje in prodajo investicijskega zlata. 

 

Slika 9.3: Knjiga »Zlato osvobaja« avtorja prof. dr. Hansa J. Bockerja, dipl. ing. ekonomije 

 

Vir: trgovina.elementum.si 2017  

 

Slika 9.4: Skupaj s prof. dr. Hansom J. Bockerjem na seminarju v Nemčiji ter njegovo 

posvetilo 

 

Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 
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Priloga 1: Zlato 

 

Vir: sl.wikipedia.org 2017 

 

Priloga 2: Zlato v kozmetični industriji 

 

Vir: kemijazlato.weebly.com 2017 

 

Priloga 3: Nakit 

 

Vir: kemijazlato.weebly.com 2017 
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Priloga 4: Lastnosti zlata                                                                    Vir: sl.wikipedia.org 2017                                         

 

platina – zlato – živo srebro 

Ag 

Au 
Uuu 

  

   
Celotna tabela 

 

Spol 

Ime, znak, število zlato, Au, 79 

Kemijska vrsta prehodne kovine 

Skupina, perioda, blok 11 (IB), 6, d 

Gostota, trdota 19300 kg/m
3
, 2,5 

Videz 

kovinsko rumeno 

 

Lastnosti atoma 

Atomska teža 196,96655 a. e. m. 

Polmer atoma (izračunan) 135 (174) pm 

Kovalentni polmer 144 pm 

van der Waalsov polmer 166 pm 

Elektronska konfiguracija [Xe]4f
14

 5d
10

 6s
1
 

e
-
 na energijski nivo 2, 8, 18, 32, 18, 1 

Oksidacijska stanja (oksid) 3, 1 (amfoterično) 

Zgradba mreže  kubična, ploskovno središčna 

Fizikalne lastnosti 

Agregatno stanje trdno 

Tališče 1337,33 K (1064,18 °C) 

Vrelišče 3129 K (5173 °F) 

Molarna prostornina 10,21 ×10
−6

 m
3
/mol 

Izparilna toplota 334,4 kJ/mol 

Talilna toplota 12,55 kJ/mol 

Parni tlak 0,000237 Pa pri 1337 K 

Hitrost zvoka 1740 m/s pri 293,15 K 

Razne lastnosti 

Elektronegativnost 2,54 (Paulingova lestvica) 

Specifična toplota 128 J/(kg · K) 

Električna prevodnost 45,2 10
6
/m ohm 

Toplotna prevodnost 317 W/(m · K) 

1. ionizacijski potencial 890,1 kJ/mol 

2. ionizacijski potencial 1980 kJ/mol 

Najstabilnejši izotopi 

izo  NA najdaljša t½ je 186,09 dni (Au-195) 

197Au 100 % Au je stabilen z 118 nevtroni 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Platina
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo_srebro
https://sl.wikipedia.org/wiki/Srebro
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Unununij&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Au-TableImage.png
https://sl.wikipedia.org/wiki/Periodni_sistem_elementov
https://sl.wikipedia.org/wiki/Abecedni_seznam_elementov
https://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_elementov_po_znaku
https://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_elementov_po_atomskem_%C5%A1tevilu
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kemijska_vrsta
https://sl.wikipedia.org/wiki/Prehodna_kovina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Skupina_periodnega_sistema
https://sl.wikipedia.org/wiki/Perioda_periodnega_sistema
https://sl.wikipedia.org/wiki/Blok_periodnega_sistema
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Element_enajste_skupine&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Element_%C5%A1este_periode&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/D-blok
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gostota
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mohsova_trdotna_lestvica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kilogram_na_kubi%C4%8Dni_meter
https://sl.wikipedia.org/wiki/Barva
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Au,79.jpg
https://sl.wikipedia.org/wiki/Atom
https://sl.wikipedia.org/wiki/Atomska_te%C5%BEa
https://sl.wikipedia.org/wiki/Atomska_enota_mase
https://sl.wikipedia.org/wiki/Polmer_atoma
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pikometer
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kovalentni_polmer
https://sl.wikipedia.org/wiki/Van_der_Waalsov_polmer
https://sl.wikipedia.org/wiki/Elektronska_konfiguracija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ksenon
https://sl.wikipedia.org/wiki/F-orbitala
https://sl.wikipedia.org/wiki/S-orbitala
https://sl.wikipedia.org/wiki/Elektron
https://sl.wikipedia.org/wiki/Energijski_nivo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Oksidacijsko_stanje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Oksid
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Amfoteri%C4%8Dno&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zgradba_mre%C5%BEe
https://sl.wikipedia.org/wiki/Agregatno_stanje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tali%C5%A1%C4%8De
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kelvin
https://sl.wikipedia.org/wiki/Celzij
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vreli%C5%A1%C4%8De
https://sl.wikipedia.org/wiki/Molarna_prostornina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Znanstvena_notacija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kubi%C4%8Dni_meter_na_mol
https://sl.wikipedia.org/wiki/Izparilna_toplota
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kilojoule_na_mol
https://sl.wikipedia.org/wiki/Talilna_toplota
https://sl.wikipedia.org/wiki/Parni_tlak
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pascal
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hitrost_zvoka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Meter_na_sekundo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Elektronegativnost
https://sl.wikipedia.org/wiki/Paulingova_lestvica
https://sl.wikipedia.org/wiki/Specifi%C4%8Dna_toplota
https://sl.wikipedia.org/wiki/Joule_na_kilogram-kelvin
https://sl.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dna_prevodnost
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ohm
https://sl.wikipedia.org/wiki/Toplotna_prevodnost
https://sl.wikipedia.org/wiki/Watt_na_meter-kelvin
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ionizacijski_potencial
https://sl.wikipedia.org/wiki/Izotop
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pogostost_izotopa
https://sl.wikipedia.org/wiki/Razpolovna_doba
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dan
https://sl.wikipedia.org/wiki/Stabilni_izotop
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nevtron
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Priloga 5: Izgubljajo tudi druge denarne vrednosti 

 

Vir: izobraževalni seminar podjetja Karatbars International GmbH 

Priloga 6: 560 milijard evrov – znesek, ki so jih banke posodile vladam koruptivnih držav 

 

Vir: demonocracy.info 2012 
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Priloga 7: Dve milijardi evrov na tovornjaku, na paleti 100 milijonov evrov, zraven človeka 1 

milijon evrov 

 

Vir: demonocracy.info 2012 

 

Priloga 8: Goethejev kovanec 

»Ob Božji mizi so zbrani prijatelji in sovražniki.« 

 

»Če se oborožujete, se oborožujte v duhu. In če želite varnost, potem bodite pravični.« 

Vir: Bocker 2009, 6 
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Priloga 9: Centralni bančni sistem – Federal Reserve System (FED) 

Vir: wikipedia.org 2017 

 

 

 

Federal Reserve System 

  

Pečat Federal Reserve System 

  

Zastava Federal Reserve System 

 

Sedež Building Eccles , Washington, DC , ZDA 

Ustanovljeno 23. december 1913 (pred 103 leti) 

Predsednik Janet Yellen 

Centralna banka Združene države  

Valuta Ameriški dolar  

USD ( ISO 4217 ) 

Rezervne zahteve 0 do 10% 

Stopnja banke 0,6% do 1,50% [1] 

Ciljna obrestna mera 1,0% do 1,25% [2] 

Obresti na rezerve 1,25% 

Obresti, plačane za presežne rezerve?  Ja 

Spletna stran Uradna spletna stran 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Seal_of_the_United_States_Federal_Reserve_System.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States_Federal_Reserve.svg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Eccles_Building&usg=ALkJrhgqKIiWvbWtcumklMA_H8wto6uTrg
https://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Chair_of_the_Federal_Reserve&usg=ALkJrhh4iOA3Xh2Iu7booCHc_1pUP5lhjw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Janet_Yellen&usg=ALkJrhg5ZeUbIQsdXylCEivbkcz0VSSYMA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_States&usg=ALkJrhh84UM87NlNw93PWfRCSsZAKTETtg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_dollar&usg=ALkJrhj1cnEKCBddRwRFvdOiYAuVdqOQDQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217&usg=ALkJrhj_o4n2f8QShkQV5eLWy9nGI6sBjw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Reserve_requirement&usg=ALkJrhgPq_HnrZJUumvO5t3x0mAzxExzTw#United_States
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_rate&usg=ALkJrhhA3EdykXndKEdfL0LibB6DDAq-gg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System&usg=ALkJrhiBMhfMbUvGuafPvYmfCX2esjburw#cite_note-fed-discount-window-1
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_System&usg=ALkJrhiBMhfMbUvGuafPvYmfCX2esjburw#cite_note-fomc-target-2
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Interest_on_excess_reserves&usg=ALkJrhj0IVIFdRmeRkzItO_qJ_BeDqM2dQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=http://federalreserve.gov/&usg=ALkJrhjSO6e3TxjCg6fg_1V7jSjEMMT_uA
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Priloga 10: Seznam najbolj koruptivnih držav na svetu 

 

Vir: welt.de 2013 

 

Priloga 11: V letih od 1945 do 1948 v Nemčiji ni bilo denarja – simbolična primerjava 

blagovne menjave 

 

Vir: izobraževalni seminar podjetja Karatbars International 
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Priloga 12: Karatbars zlate palice z 1 g; 2,5 in 5 g zlata ter kovanec z 1 g zlata 

 
 

 

 

 

 

 

Vir: karatbars.com 2017 
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Priloga 13: Karatbars CASHGOLD z 0,1 g; 0,2 g; 0,4 g in 0,6 grami zlata 

 

Vir: karatbars.com 2017 

 

Priloga 14: Karatbars specialne kartice z 1 gramom zlata 

 

 

Vir: karatbars.com 2017 
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Priloga 15: Karatbars državne kartice z 1 gramom zlata 

 

 

Vir: karatbars.com 2017 

Priloga 16: Karatbars zbirateljske kartice z 1 gramom zlata 

 

 

Vir: karatbars.com 2017 
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Priloga 17: Karatbars športne kartice z 1 gramom zlata 

 

 
 

 

 
Vir: karatbars.com 2017 
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Priloga 18: Sedež podjetja Karatbars International GmbH,  

Vaihingerstraße 149a, 70567 Stuttgart, Nemčija 

 
Vir: karatbars.com 2017 

Priloga 19: Obisk podjetja Karatbars International GmbH dne 19. 6. 2017 

 

 
Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 
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Priloga 20: Karatbars seminar Stuttgart, Nemčija, skupaj z lastnikom podjetja g. Haraldom 

Seizom, ki je napisal knjigo »Die Zukunft des Geldes« 

 

 
Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 
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Priloga 21: Maraton Radenci »Treh src« 20. 5. 2017 skupaj z družino in predsednikom 

Republike Slovenije Borut Pahorjem 

 

 

Vir: Rešetič, lastna raziskava (2017) 

 

 


