
ALTA ABS 

ALTA ABS ni geografsko ali panožno usmerjen podsklad. Posebnost podsklada je, da lahko  v vsakem 

trenutku ima do 100 % sredstev naloženih v lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih, 

instrumentih denarnega trga, denarju oziroma v denarnih ustreznikih in strukturiranih finančnih instrumentih z 

vgrajenimi izvedenimi finančnimi instrumenti (ETN - strukturirani finančni instrumenti, katerih uspešnost je vezana 

na uspešnost obvezniškega indeksa in strukturirani finančni instrumenti, katerih uspešnost je vezana na 

uspešnost košarice delnic z aktivnim ali pasivnim upravljanjem). Naložbe v druge odprte investicijske sklade 

(ciljne sklade) lahko predstavljajo skupno največ 10 % vrednosti sredstev sklada. 

 

Cilj upravljanja sredstev portfelja je stabilna dolgoročna kapitalska rast, relativno neodvisnih od tržnih 

razmer. Portfelj bo upravljan aktivno, saj bo osnovna alokacija sredstev za doseganje donosnosti temeljila na 

ustrezni alokaciji sredstev med naložbenimi razredi. 

http://www.alta.si/vzajemni_skladi/tecajnica_skladov/alta_abs#tab0_0 

ALTA ASIA 

ALTA ASIA je regijsko usmerjen podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje 

skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko 

izdajateljev, ki imajo svoj sedež ali večino svoje dejavnosti na območju Azije oziroma Oceanije. Z namenom 

omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, 

depozite, enote oziroma delnice odprtih investicijskih skladov in instrumente denarnega trga.  

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih 

dobičkov in zaradi visoke razpršenosti naložb. 

http://www.alta.si/vzajemni_skladi/tecajnica_skladov/alta_asia#tab0_0 

ALTA BALKAN 

ALTA BALKAN je regijsko usmerjen podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne 
papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno 
politiko izdajateljev, ki imajo svoj sedež ali večino svoje dejavnosti na območju Balkana, oziroma izdajateljev, ki 
pretežni del svojih prihodkov ustvarijo v tej regiji. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 
10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite, enote oziroma delnice odprtih investicijskih 
skladov in instrumente denarnega trga. 

http://www.alta.si/vzajemni_skladi/tecajnica_skladov/alta_balkan#tab0_0 

ALTA BOND 

ALTA BOND je obvezniški podsklad. Najmanj 90 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, 
depozite ter instrumente denarnega trga. Cilj podsklada je doseganje boljših ali vsaj enakovrednih donosov v 
primerjavi s tradicionalnimi oblikami varčevanja, kakršni so bančni depoziti, hranilne vloge idr. 

Obveznice so eden izmed najpomembnejših naložbenih razredov. Zaradi lastnostnih, ki jih imajo (nizka stopnja 
tveganja, likvidnost, donosnost), so praktično nujen sestavni del vsakega naložbenega portfelja. Z naložbo v 
ALTA BOND boste na hiter in enostaven način izboljšali razmerje med tveganjem in donosnostjo vaših 
naložb, saj so naložbe v obveznice manj tvegane od delnic, obenem pa nudijo pozitivno razpršitev donosnosti 
skozi različne ekonomske cikle. Slednje je najbolj očitno ravno v obdobjih neugodnih gibanj na kapitalskih trgih, 
ko obveznice služijo kot izjemno učinkovit »ohranjevalec« vrednosti, saj uspešno blažijo padce tečajev na 
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delniških trgih, obenem pa pozitivno donosnost dosegajo tudi v obdobju gospodarske konjunkture in rasti 
delniških tečajev.  

http://www.alta.si/vzajemni_skladi/tecajnica_skladov/alta_bond#tab0_0 

ALTA BRAZILRUSSIAINDIACHINA 

ALTA BrasilRussiaIndiaChina je regijsko usmerjen sklad. Najmanj 85% svojih sredstev vlaga v lastniške 
vrednostne papirje družb, ki imajo sedež ali opravljajo pretežni del svojega poslovanja v Braziliji, Rusiji, Indiji ter 
na Kitajskem. Pri izbiri naložb upravljavec upošteva potencial rasti lastniških vrednostnih papirjev v posameznih 
industrijah in izbranih geografskih trgih. Industrije oziroma države z večjo pričakovano rastjo tečajev lastniških 
vrednostnih papirjev imajo večjo utež v celotnem portfelju. Primerjava uresničitve ciljev naložb bo potekala redno 
s primerjavo donosnosti delniškega podsklada s tujim indeksom MSCI EM BRIC Index.  

Cilj podsklada je zagotavljanje visokih donosov na vložena sredstva vlagateljev, primarno na podlagi 
kapitalskih dobičkov. 

http://www.alta.si/vzajemni_skladi/tecajnica_skladov/alta_brazilrussiaindiachina#tab0_0 

ALTA ENERGY 

ALTA ENERGY je globalno usmerjen podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne 
papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno 
politiko energetskih podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in distribucijo raznih oblik energije (nafta, plin, voda, 
veter, jedrska energija idr.) ali s pridobivanjem in predelavo surovin in materialov oz v delnice drugih odprtih 
investicijskih skladov, enako definiranih energetskih podjetij. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih 
naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega 
trga. 

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih 
dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb. 

http://www.alta.si/vzajemni_skladi/tecajnica_skladov/alta_energy#tab0_0 

ALTA EUROPE 

ALTA EUROPE je regijsko usmerjen podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne 
papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno 
politiko izdajateljev, ki imajo svoj sedež ali večino svoje dejavnosti na območju Evrope ter podjetij, ki pretežni del 
svojih prihodkov ustvarijo v tej regiji. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih 
sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite, enote oziroma delnice odprtih investicijskih skladov in 
instrumente denarnega trga. 

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih 
dobičkov in zaradi visoke razpršenosti naložb. 

http://www.alta.si/vzajemni_skladi/tecajnica_skladov/alta_europe#tab0_0 

ALTA GLOBAL 

ALTA GLOBAL je globalno usmerjen podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne 
papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno 
politiko izdajateljev iz različnih perspektivnih sektorjev z vsega sveta. Z namenom omejevanja tveganj pri 
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posameznih naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite, enote oziroma 
delnice drugih investicijskih skladov in instrumente denarnega trga. 

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih 
dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb. 

http://www.alta.si/vzajemni_skladi/tecajnica_skladov/alta_global#tab0_0 

ALTA GOLD 

ALTA GOLD je namenski podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z 
naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev, 
katerih osnovna dejavnost oziroma ena poglavitnih dejavnosti je proizvodnja ali predelava žlahtnih kovin (platina, 
srebro, zlato idr.) oziroma poslovanje (nakup, prodaja, posredovanje) z žlahtnimi kovinami. Z namenom 
omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, 
depozite in instrumente denarnega trga. 

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih 
dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb. 

http://www.alta.si/vzajemni_skladi/tecajnica_skladov/alta_gold#tab0_0 

ALTA GOODS 

ALTA GOODS je globalno usmerjen podsklad v smislu, da lahko neomejeno vlaga kamorkoli. Najmanj 85 % 
svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih 
investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev, katerih osnovna dejavnost oziroma ena 
poglavitnih dejavnosti je je proizvodnja, predelava, prodaja in distribucija hrane in pijače, tobačnih izdelkov ter 
izdelkov za gospodinjstvo in osebno nego. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % 
svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga. 

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih 
dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb. 

http://www.alta.si/vzajemni_skladi/tecajnica_skladov/alta_goods#tab0_0 

 

ALTA HIGH YIELD BOND 

Naložbeni cilj poskušamo doseči predvsem z vlaganjem v dolžniške vrednotne papirje, bančne depozite in 
instrumente denarnega trga. Investicijska filozofija, ki ji slednimo pri upravljanju sredstev podsklada temelji na 
izkoriščanju tržnih neučinkovitosti in odstopanj, pri čemer s skrbnim pristopom k vrednotenju in analizam 
posameznih vrednostih papirjev iščemo podcenjene naložbe. Prvenstveno investiramo v dolžniške vrednostne 
papirje, ki, glede na naše ocene, nudijo ugoden potencial za doseganje nadpovprečne donosnosti v 
primerjavi z povprečnimi donosnostmi posameznega primerljivega trga oziroma panoge. Delež naložb v dolžniške 
vrednostne papirje, bančne depozite ter instrumente denarnega trga skupaj z naložbami v enote oziroma delnice 
drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko znaša najmanj 90 % vseh sredstev podsklada. 

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih 
dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb. 

http://www.alta.si/vzajemni_skladi/tecajnica_skladov/alta_high_yield_bond#tab0_0 
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ALTA INDIA 

ALTA INDIA je regijski podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z 
naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev, 
ki opravljajo večino ali pretežen del svoje dejavnosti v Indiji. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih 
naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega 
trga. 

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih 
dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb. 

http://www.alta.si/vzajemni_skladi/tecajnica_skladov/alta_india#tab0_0 

ALTA KOMET 

ALTA KOMET je podsklad, ki najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z 
naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev 
z območja Južne Koreje, Mehike in Turčije, ter izdajateljev, ki opravljajo večino ali pretežen del svoje dejavnosti v 
teh regijah. Do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in enote oziroma delnice 
drugih odprtih investicijskih skladov. 

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih 
dobičkov. 

http://www.alta.si/vzajemni_skladi/tecajnica_skladov/alta_komet#tab0_0 

ALTA MONEY MARKET EUR 

ALTA MONEY MARKET EUR je sklad denarnega trga, ki se po varnosti uvršča povsem na vrh ponudbe 
Alta Skladov. Njegova naložbena politika je usmerjena v zagotavljanje enakomerne in zmerne dolgoročne rasti 
vrednosti sredstev ob nizkem tveganju ter visoki likvidnosti in varnosti naložb. Pričakovano donosnost sklada 
lahko primerjamo s kratkoročnimi bančnimi depoziti vendar s ključno prednostjo popolne likvidnosti 
naloženih sredstev, ki so vam na voljo v vsakem trenutku. Sklad je namenjen konservativnejšim vlagateljem, 
ki si želijo visoke stopnje varnosti in likvidnosti svoje naložbe, ter želijo varčevati kratkoročno (do 1 leta). 

Naložbeni cilj podsklada je zagotavljanje enakomerne in zmerne dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob nizkem 
tveganju ter visoki likvidnosti in varnosti naložb. 

http://www.alta.si/vzajemni_skladi/tecajnica_skladov/alta_money_market#tab0_0 

ALTA NEW EUROPE 

ALTA NEW EUROPE je regionalni podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne 
papirje in naložbe v enote oz. delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko 
izdajateljev z območja Nove Evrope. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih 
sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga. 

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih 
dobičkov. 

http://www.alta.si/vzajemni_skladi/tecajnica_skladov/alta_new_europe#tab0_0 

ALTA PRIMUS 
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Fleksibilni mešani podsklad ALTA PRIMUS ima lahko v vsakem trenutku do 100 % sredstev naloženih v 
lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih, instrumentih denarnega trga ter denarja oziroma 
denarnih ustreznikih. Naložbe v druge odprte investicijske sklade (ciljne sklade) lahko predstavljajo skupno 
največ 10 % vrednosti sredstev sklada.  

Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti sredstev ob zmernem tveganju, predvsem iz 
naslova dobička iz kapitalske rasti naložb, s prejemki od dividend in prejemki od obresti. 

http://www.alta.si/vzajemni_skladi/tecajnica_skladov/alta_primus#tab0_0 

ALTA PHARMA-TECH 

ALTA PHARMA-TECH je podsklad, ki najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj 
z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko 
izdajateljev tehnoloških podjetij. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih 
sredstev vlaga v depozite, enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov in instrumente denarnega 
trga. 

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih 
dobičkov in prejemkov od dividend. 

http://www.alta.si/vzajemni_skladi/tecajnica_skladov/alta_pharma-tech#tab0_0 

ALTA SENIOR 

Fleksibilni mešani podsklad ALTA SENIOR ima lahko v vsakem trenutku do 100 % sredstev naloženih v 
lastniških vrednostnih papirjih, dolžniških vrednostnih papirjih, instrumentih denarnega trga ter denarju oziroma 
denarnih ustreznikih. Naložbe v druge odprte investicijske sklade (ciljne sklade) lahko predstavljajo skupno 
največ 10 % vrednosti sredstev sklada. 

Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne donosnosti sredstev, investiranih v portfelj lastniških in 
dolžniških vrednostnih papirjev, instrumentov denarnega trga in enote ciljnih skladov, ki nalagajo v navedene 
finančne instrumente ter denarne depozite.  

http://www.alta.si/vzajemni_skladi/tecajnica_skladov/alta_senior#tab0_0 

ALTA TURKEY 

ALTA TURKEY je regijski podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj 
z naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko 
izdajateljev, ki opravljajo večino ali pretežen del svoje dejavnosti v Turčiji. Z namenom omejevanja tveganj pri 
posameznih naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške vrednostne papirje, depozite in instrumente 
denarnega trga. 

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih 
dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb. 

http://www.alta.si/vzajemni_skladi/tecajnica_skladov/alta_turkey#tab0_0 

ALTA USA 

ALTA USA je regionalni podsklad. Najmanj 85 % svojih sredstev vlaga v lastniške vrednostne papirje skupaj z 
naložbami v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov s podobno naložbeno politiko izdajateljev 
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iz ZDA. Z namenom omejevanja tveganj pri posameznih naložbah pa do 10 % svojih sredstev vlaga v dolžniške 
vrednostne papirje, depozite in instrumente denarnega trga. 

Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih 
dobičkov. 

http://www.alta.si/vzajemni_skladi/tecajnica_skladov/alta_usa#tab0_0 
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