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Podsklad krovnega sklada NLB Skladi 
(ISIN: SI0021401102) 
 
Sklad upravlja družba za upravljanje NLB Skladi, 
upravljanje premoženja, d.o.o., ki je del NLB Skupine. 
 
Ključni podatki za vlagatelje 
 
Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem 
skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z 
zakonom, da bi vam pomagali razumeti naravo in 
tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih 
preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli 
odločitev o morebitnem vlaganju. 
 
Cilji in naložbena politika 
 
Evropska regija ima zaradi koristi, ki jih prinašajo skupna 
valuta, medsebojna povezanost in sodelovanje držav v 
regiji številne zanimive naložbene priložnosti.  
 
Skupni delež naložb v lastniške in dolžniške vrednostne 
papirje izdajateljev iz regije Evropa in enote ciljnih 
skladov, ki nalagajo v tovrstne lastniške in dolžniške 
vrednostne papirje, ne sme biti manjši od 80 %.  
 
Delež naložb v lastniške vrednostne papirje in v enote 
delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne lastniške 
vrednostne papirje, ne sme biti nižji od 35 % in ne višji 
kot 65 % vrednosti sredstev sklada. Delež naložb v 
dolžniške vrednostne papirje in v enote obvezniških 
ciljnih skladov, ki nalagajo v tovrstne dolžniške 
vrednostne papirje, ne sme biti nižji od 35 % in ne višji 
kot 65 % vrednosti sredstev sklada.  
 
Imetnik investicijskega kupona sklada lahko od družbe za 
upravljanje kadarkoli zahteva izplačilo njegove odkupne 
vrednosti. 
 
Sklad ne bo izplačeval dividend, temveč bo dobiček v 
celoti reinvestiral.  
 
Premoženje sklada se upravlja aktivno in ta pristop ne 
vključuje uporabe merila. 
 
Priporočilo: Ta sklad mogoče ne bo ustrezen za 
vlagatelje, ki nameravajo dvigniti svoj denar v obdobju, 
krajšem od treh let.  
 
 
 

Tveganje in donos naložbe 

 
Nižje tveganje  Višje tveganje 
Nižja pričakovana Višja pričakovana 
Donosnost donosnost 
 
Ocena tveganja in potencialne donosnosti sklada, 
prikazana v zgornjem kazalniku, je izdelana na podlagi 
dosedanjih podatkov o poslovanju sklada oziroma v 
primeru pomembne spremembe naložbene politike 
podsklada z uporabo kriterijskega indeksa (benchmark). 
Pretekli podatki, ki se uporabljajo pri izračunu 
sintetičnega kazalnika, niso nujno zanesljiv pokazatelj 
profila tveganja v prihodnosti. V skladu z dejanskim 
poslovanjem sklada v prihodnosti se bo ocena tveganja 
in potencialne donosnosti lahko spremenila. Najnižja 
kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja. 
 
Naložbe v vrednostne papirje so bile v preteklem obdobju 
volatilne. Vrednost enote premoženja sklada je lahko 
izpostavljena višjim cenovnim nihajem. Zaradi znatnega 
deleža naložb sklada v dolžniške vrednostne papirje je 
sklad izpostavljen tveganju, da izdajatelj dolžniškega 
vrednostnega papirja ne poravna svojih obveznosti do 
sklada pravočasno in/ali v celoti (kreditno tveganje). 
 
Tveganja glede trajnostnosti trenutno niso sistematično 
vključena v investicijski proces tega podsklada. Več 
informacij je na voljo v prospektu.  
 
Opozorilo: zaradi sestave naložb je verjetno, da bo 
vrednost enote premoženja sklada nihala.  
 
Stroški 
 
Enkratni stroški, ki nastanejo pred ali po vaši naložbi 

Vstopni stroški 2,25 % 

Izstopni stroški 1,00 % 
 
To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja, preden ga vložite 
oziroma preden so izplačani izkupički vaše naložbe. 
 
Stroški iz sklada v teku leta 

Celotni stroški poslovanja 1,90 % 
 
Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih 

Provizija za uspešnost poslovanja / 

1 2 3 4 5 6 7

NLB Skladi 

Evropa uravnoteženi 



 

Prikazani so najvišji vstopni in izstopni stroški, ki se lahko 
zaračunajo vlagatelju. V primeru, da so izpolnjeni dodatni 
pogoji, lahko vlagatelj plača nižje vstopne in izstopne 
stroške glede na zgoraj navedene najvišje vrednosti. Pri 
zamenjavi enot premoženja enega sklada za enote 
drugega družba ne zaračunava vstopnih in izstopnih 
stroškov, razen v primeru, da vlagatelj enote premoženja 
prenaša večkrat v letu oziroma enote premoženja niso 
starejše od enega leta. V tem primeru se vlagatelju 
obračunajo polovični vstopni stroški. Vlagatelj lahko od 
finančnega svetovalca ali distributerja izve, kakšni so 
dejansko vstopni in izstopni stroški. 
  
Vrednost celotnih stroškov poslovanja temelji na 
dejansko obračunanih stroških v zadnjem letu dni, ki se je 
izteklo 31. 12. 2020. Celotni stroški poslovanja zajemajo 
vse stroške poslovanja sklada, vključno s provizijo za 
upravljanje in provizijo za skrbniške storitve, razen 
stroškov poslov s finančnimi instrumenti (transakcijskih 
stroškov) in njim primerljivih stroškov. Bremenijo 
premoženje sklada in ne neposredno imetnikov 
investicijskih kuponov. Glede na poslovanje sklada se 
vrednost celotnih stroškov poslovanja spreminja. 
 
Stroški, ki jih plača vlagatelj (enkratni stroški in celotni 
stroški poslovanja) se uporabijo za plačilo stroškov 
vodenja sklada, vključno s stroški trženja in distribucije 
sklada, ter zmanjšujejo potencialno rast naložbe. 
 
Podrobnejše podatke o stroških, vključno s podatki o 
stroških poslovanja in o tem, kako se jih izračuna, najdete 
v 6. poglavju prospekta. Prospekt je dostopen na spletni 
strani družbe za upravljanje www.nlbskladi. 
 
 
Pretekla uspešnost 
 

 
 
Prikazani pretekli donosi niso pokazatelj donosnosti 
naložbe v investicijske kupone sklada v prihodnosti. Iz 
izračuna celotne letne donosnosti so izvzeti neposredni 
stroški imetnikov investicijskih kuponov sklada (vstopni in 
izstopni stroški) in izključen je vpliv davkov. Sklad NLB 
Skladi – Evropa uravnoteženi je bil ustanovljen leta 2004. 
Pretekla uspešnost poslovanja sklada je izračunana v 
valuti evro. Rezultat do vključno leta 2020 je bil dosežen 
pod pogoji, ki se več ne uporabljajo. 
 

Uporabne informacije 
 
• NLB Skladi – Evropa uravnoteženi je eden od skladov 

krovnega sklada NLB Skladi. Ta dokument s ključnimi 
podatki se nanaša samo na ta sklad, medtem ko so 
prospekt z vključenimi pravili upravljanja ter letna in 
polletna poročila pripravljeni za celoten krovni sklad in 
vse njegove sklade. Vsi ti dokumenti ter podatki o 
stroških sklada, vplačilih in izplačilih, prehajanju med 
skladi in druge informacije o poslovanju sklada so v 
slovenskem jeziku objavljeni na spletni strani 
www.nlbskladi.si, v tiskani obliki pa so vlagateljem 
brezplačno na voljo na vpisnih mestih in sedežu 
družbe za upravljanje.  

• Vlagatelj ima pravico zahtevati zamenjavo enot 
premoženja enega sklada za enote premoženja 
drugega sklada. 

• Sredstva in obveznosti skladov krovnega sklada so po 
zakonu ločena, zato poslovanje drugih skladov ne 
vpliva na finančni položaj tega sklada.  

• Firma skrbnika premoženja krovnega sklada: Nova 
Ljubljanska banka d.d., Ljubljana. 

• Vrednosti enot premoženja sklada so objavljene na 
spletni strani www.nlbskladi.si. 

• Davčna zakonodaja države članice, v kateri je sklad 
ustanovljen, lahko vpliva na davčni položaj vlagatelja. 

• Družba NLB Skladi lahko odgovarja samo na podlagi, 
če je katerakoli navedba v tem dokumentu zavajajoča, 
netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta o 
skladu. 

• Pregled dokumenta s ključnimi podatki za vlagatelja se 
opravi najmanj vsakih dvanajst mesecev in se ga po 
potrebi ustrezno dopolni. 

• Vlagatelji lahko pridobijo dodatne informacije o skladu 
na telefonski številki 01 476 52 70 ali modri številki 
080 22 86, elektronski pošti info@nlbskladi.si ali na 
spletni strani www.nlbskladi.si.  

• Podrobnosti politike prejemkov in osebah odgovornih 
za nagrajevanje so na voljo na spletni strani družbe za 
upravljanje: www.nlbskladi.si. Družba za upravljanje 
na zahtevo vlagatelja le-temu izroči brezplačen tiskan 
izvod podrobnosti politike prejemkov. 

 
 
Datum objave: 24. 9. 2021 
 
Skladu se izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira 
pa ga Agencija za trg vrednostnih papirjev. 
Družbi NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., se 
izda dovoljenje v Republiki Sloveniji, nadzira pa jo 
Agencija za trg vrednostnih papirjev. 
 
Ti ključni podatki za vlagatelje odražajo stanje na dan 
24. 9. 2021. 
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