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Nedelo, 6. maja 2007

zapelji me

“Unča zlata trenutno stane nekaj čez petsto evrov.”
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Z elo poetično si je japonski oblikovalec Toshiyuki
Kita zamislil oblazinjeno pohištvo za eno izmed

vodilnih italijanskih pohištvenih blagovnih znamk,
Moroso. Kolekcija Moroso 2007, ki jo je poimenoval
Saruyama Island – torej otoček Sarujama –, je sestavljena
iz »samostojnih« otočkov zaobljenih oblik, iz katerih si
lahko vsakdo sam sestavi svoje »Maldive«. Kulturni
preplet orienta in zahoda je bila že zofa Saruyama, prva v
arhipelagu, ki si jo je Kita zamislil za Moroso leta 1989 in
je postala ikona sodobnega oblikovanja. Omogočala je
različne načine »sedenja«, tako kot to omogočajo letošnji
otočki, predstavljeni na milanskem pohištvenem sejmu
sredi aprila.

Pri italijanskem Campeggiju so uspešni, ker razmišljajo
praktično. Ker poskušajo reševati vsakodnevne težave in
mislijo tudi na tiste, ki v svojih domovih prostora nimajo
ravno v izobilju. Oziroma če nič drugega, si vsaj sobe za
goste nikakor ne morejo omisliti. Tega sicer pri
Campeggiju ne počnejo za najmanjši mogoč denar, no,

pa saj tudi prav
poceni
oblikovalcev ne
najemajo. Vico
Magistretti si je
zanje zamislil
trosed Fan, ki se z
dvema potegoma
spremeni iz
običajnega v

takšnega z dvema »vmesnima prostorčkoma«, na
katerega se lahko stisne pet ljudi. Fotelj Ori.Tami
oblikovalca Giulia Manzonija mimogrede razstavimo v
mini zofo za dva in nato po potrebi še v ležišče, prav tako
lahko ležišče napihnemo iz priročne, lepo oblikovane
torbe. Levanti je ustvaril fotelja, Gobbaluga in Rilassata,
katerih namen je pravzaprav, da postaneta igrali oziroma
telovadni orodji. Telovadno orodje lahko skrijemo tudi
pod Santachiarov »puf«, pod Poltrolley Lorenza
Damianija pa lahko spravimo kovček.

Tri priznane italijanske znamke, Boffi, Living Divani in
Porro, so v New Yorku v Sohu, med Houston in Prince
Street, odprle svoj showroom – imenovale so ga BY –, ki
je videti kot stanovanje s prostornim bivalnim delom, v
katerem je mogoče sprejeti tudi večje število gostov, ter
spalnim in servisnim delom. Stanovanje je načrtoval
Piero Lissoni, glede na »sodelujoče« pa ga je seveda
opremil z izdelki vrhunskega italijanskega dizajna. V
nekaj mesecih načrtujejo odprtje BY tudi v Los Angelesu.
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www.moroso.it

www.campeggi-
srl.it

www.bynew
york.com

Zlate palice

Za brezskrbno starost

Alenka Kociper
besedilo in fotografija

Ste se kdaj vprašali, kaj je zlato?
Svetlikajoča se rumenkasta kovina,
ki žari za vratom ali binglja okoli
zapestja roke? Morda smo tu in tam
prebrali kakšen roman o zlati
mrzlici, a dlje od tega nismo zmogli.
Dediščina prejšnjih časov? Živeli
smo v varni utvari zagotovljenih
pokojnin, že beseda renta je imela
skoraj zločinski prizvok, kaj šele
kapitalske naložbe. Režim je bil pač
tak, da ni maral lastnine, bogastva,
prestiža in z zlatom okinčanih ljudi.
Že posredni namig, da bi rad nekaj
imel, je bil torej sporen.

K o se je z osamosvojitvijo pokaza-
lo, da ni čisto tako, so stanovanja

postala zlato tele, v zadnjih letih je
vse bolj priljubljeno vlaganje v skla-
de, najpametnejši se ukvarjajo z del-
nicami in v našo zavest se vrača zlato.

Tona rude za štiri ali pet
gramov zlatega leska
Zlato je redka plemenita kovina, nje-
gova največja nahajališča so v Sever-
ni Ameriki, Avstraliji, Južni Afriki, na
Kitajskem in v Rusiji. Kako težavna je
pot do njega, pove podatek, da iz tone
zlate rude pridobijo v povprečju štiri
do šest gramov čiste kovine. Skupna

količina doslej pridobljenega zlata je
136 tisoč ton, kot zanimivost povej-
mo, da bi z njim napolnili kocko s
stranicami zgolj 19 metrov. Zlato je
res težko! O njegovi čistoči zlatarji
govorijo v karatih, pri naložbenem
zlatu pa v tisočinkah. Za čisto zlato je
mera 999,9 tisočinke, to je 24 kara-
tov. To številko boste opazili na zla-
tniku slavnih dunajskih filharmoni-
kov ali ameriškem bizonu iz leta
2006, ki naj bi bil prvi čisti zlati kova-
nec v zgodovini ZDA.

Kljub čedalje večjemu zavedanju o
nujnosti naložb v prihodnost o zlatu
kot svetovnem monetarnem stan-
dardu pri nas vemo še bore malo. Da
je podlaga svetovnim valutam, zara-
di česar ga države hranijo v sefih
bank, naj bi razumeli le vrhunski
ekonomisti. Drugače ga poznamo le
še v obliki nakita.

»V Sloveniji se učimo šele prvih lek-
cij o zlatu kot izredno varnih, pa ven-
dar donosnih kapitalskih naložbah,«
pravi Irena Moro iz prvega in edine-
ga podjetja v Sloveniji, kjer lahko ku-
pite in prodate ravno takšne zlate pa-
lice, kakršne vidite v ameriških fil-
mih, v katerih drzni roparji izprazni-
jo bančni sef. No ja, resda malo manj-
še. »Naložbe so namenjene naši var-
ni prihodnosti, pa naj bodo to delni-
ce, skladi, nepremičnine, nenazadnje
zlato. Pa ne govorimo o družinskem
nakitu, ki se desetletja valja po preda-

lih, ampak o naložbenem zlatu, ki ga
kupimo v obliki zlatih palic ali ko-
vancev, ga spravimo v bančni sef in
lahko z njim špekuliramo ali nanj po-
zabimo, vse dokler ne pride huda
ura, ko spet potrebujemo denar. Pri
naložbenem zlatu je izjemnega po-
mena njegova likvidnost, kar pome-
ni, da ga lahko tako rekoč v trenutku
unovčimo, kar denimo pri delnicah
ni čisto gotovo, če imamo stanova-
nje, pa je pot do denarja še toliko bolj
zapletena,« pojasnjuje Morova. Do-
dajmo, da cena zlata v zadnjih letih
nenehno narašča, v zadnjih petih le-
tih se je dvignila za več kot 120 od-
stotkov in po napovedih strokovnja-
kov združenja GATA (Gold Anti
Trust Action Commitee), organizaci-
je, ki se je zapisala boju proti manipu-
lacijam na trgu zlata, se bodo vredno-
sti plemenitih kovin dolgoročno zvi-
šale nad vse svetovno pomembne va-
lute!

Pol kilograma za osem
tisoč evrov in pol
Uveljavljena merska enota za zlato je
troy unča ali kar unča, ki tehta na-
tančno 31,1035 grama. Mimogrede,
ime je dobila po francoskem mestecu
Troy, kjer so v srednjem veku trgova-
li z zlatom. Podjetje Moro & Kunst tr-
guje s kovanci in palicami različnih
velikosti, vendar smo ob našem obi-
sku v roki lahko potežkali največ pol-
kilogramsko palico. Za ilustracijo:
velika je le toliko, da jo zlahka skrije-
te v moško dlan, vredna pa je skoraj
osem tisoč petsto evrov!

Tako kot vrednostni papirji ima tudi
zlato svojo borzo. Spot Gold Market
deluje 24 ur na dan in za trgovanje je
vedno odprta ena od svetovnih borz,
najpomembnejše so v New Yorku,
Sydneyju, Hongkongu, Tokiu, Züric-
hu, Šanghaju in Londonu, kjer se do-
loča vrednost za unčo zlata v obliki
12-kilogramskih palic.

»Cene zlata lahko nenehno spremlja-
te na svetovnih borzah in njim se pri-
lagajajo naše cene, trenutno se giblje
nekaj čez 500 evrov za unčo,« pravi
Morova in doda: »Za kupljeno nalož-
beno zlato, naj bo to kovanec ali pali-
ca, ne dobite posebnega certifikata,
saj za verodostojnost jamči pečat na
vsakem ulitku posebej. Strokovnjaki
že po teh žigih prepoznamo pri-
stnost. Označene so teža in čistost
zlata ter kovnica.«

Toda navadni zemljani ne bomo ni-
koli kupili zlata po borzni ceni. V ce-
ni palic ali zlatnikov sta všteta tudi
delo kovnice in prodajna provizija,
zato je cena za unčo pri posredniku
vedno za nekaj odstotkov višja. A
Morova svetuje: »Zlatnikov in palic
ne smete preplačati za več kot šest
odstotkov borzne cene!«

Zlate palice, s katerimi trguje podje-
tje Moro&Kunst, so izdelane v
avstrijski cesarski kovnici Münze-
Österreich z osemstoletno tradicijo.
V svoji prodajni galeriji ima le nekaj
primerkov paličic in morda za pest
zlatnikov in srebrnikov. Če želite ku-
piti polkilogramsko zlato palico, jo
morate naročiti!

Nekateri prisegajo na nepremičnine, drugi vlagajo v sklade ...
Ena varnejših naložb pa je »staromodno« zlato.

Naložbeno zlato niso zgolj palice kot v holivudskih filmih, lahko so tudi
zlatniki. Za verodostojnost jamči pečat.


