
ZA ZAČETEK
NOV PODVOZ LEDINA

MEMORANDUM, KI POVEZUJE ŠTAJERSKO GOSPODARSTVO Z UKRAJINSKIM

TRADICIONALNI NOSILEC NAPREDNE KMETOVALNE MISELNOSTI NA SLOVENSKEM

KO GRE ZA INDUSTRIJO, JE V OSPREDJU POVPRAŠEVANJA CONA TEZNO
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Uvodnik

Ob slovesu od poletja smo dobili novo, trinajsto vlado. Trinajstega septembra. 
Naj ji bo sreča mila, nam pa tudi z njo.
Kakšna so pričakovanja, kako bomo poslovno zaključili to volilno leto? So 
nadejanja po spremembah od pričetka novega mandata parlamenta in vlade 
visoka? Bo beseda tekla o večji učinkovitosti, produktivnosti in ustvarjanju 
bolj konkurenčnega, stabilnega poslovnega okolja in se ne bomo pogovarjali 
le o delitvi, o nesistemskem dvigu plač javnega sektorja in  dvigu minimalne 
plače? Ne mislim na njeno višino v absolutnem znesku, marveč na razmerja. Ne 
zanemarimo tudi njenega vpliva na delovno intenzivna podjetja z nizko dodano 
vrednostjo, ne njenega vpliva na že zdavnaj porušen plačni sistem, uravnilovko 
in nezadovoljstvo zaposlenih. Rezultat tega je, da dobrega dela nismo sposobni 
nagrajevati, plačati. Pa tudi slabega ne. Razmerje med minimalno plačo in 
socialno pomočjo je gotovo neustrezno. Kaže, da pri delovno sposobnem 
neaktivnim prebivalstvom  bolj podpiramo ležernost, neaktivnost na trgu dela 
in šušmarjenje kot interes za delo, zaposlitev.
Jasno je, da vsi le ne bomo opravljali del z visoko dodano vrednostjo, čeprav si 

zadnja leta privošči študij kar štiri petine populacije. Lepo darilo tujini, kamor vse preveč mladih in usposobljenih 
odhaja vse preveč nepovratno. Razen družinskih in prijateljskih vezi ter čudovitega okolja jih na Slovenijo veže bore 
malo. Zvestoba državi, patriotizem, ni brezpogojna. Le-ta si jo mora zaslužiti. Pa si jo? Žal nimamo državnikov, ki bi 
imeli za posledice svojih odločitev pogled uprt v naslednjo generacijo, temveč vse preveč politikov, bolje politikantov, 
populistov, katerih razmišljanja kot skrajni domet seže največ do naslednjih volitev.
Še malo, pa bomo ponovno tekli letošnji drugi, lokalni volilni krog. V Mariboru zagotovo dvakrat. Kdo bo zmagal 
v poplavi kandidatov, ki diskreditira pomen prve osebe drugega največjega mesta v državi? Tisti, ki je bil  izbran 
v politični trgovini in ima posledično za seboj dovolj finančne in politične moči, da pritegne zmanipulirane in 
strankarsko slepe, verne volivce, ali tisti, ki  je že dokazal, da bi zmogel preusmeriti, predrugačiti podobo mesta in 
življa v njem? Kdo tretji, z razlogom, da jih veliko ne mara nobenega od prvih dveh in se kot manjše zlo odločijo 
zanj? Kdo bi vedel? 
Dejanska želja večine volivcev je, da jih v lokalnem okolju vodi nekdo, ki je sposoben občino, mesto povezati in jo 
povzdigniti na nivo,  ki bo čim več ljudem pomenil zadovoljstvo, zadostno gospodarsko moč za doseganje primerne 
ravni življenja, zdravje – dostopnost do zdravstvenih storitev - pa zdravo okolje, varnost, mir. Da se v domačem kraju 
dobro živi, na kar so lahko ponosni, saj to življenje tudi skupaj soustvarjajo. 
Zveni kar neuresničljivo. Vendar, najslabše je, če ljudje opustijo ideale, zanemarijo še lasten interes in jim postane 
vseeno. Potem je največ, kar lahko izvolijo, nekdo, ki bo glavnini zagotovil približno enako mero nezadovoljstva. A 
bodi dovolj o tem.
Kako v lokalnem okolju in državi podpreti gospodarstvenika, ki si resnično prizadeva biti boljši, ki se povezuje, išče 
nove priložnosti, možnosti za dvig nad ostale primerljive, za poslovno odličnost? So rezultati življenja, ki vijugajo 
malo po svoje in jih čisto ne razumemo. Sami pa imajo kompas, zmeraj vedo, kje so, imajo srce in čutijo, kam sodijo. 
Ali je za tovrstne podpora mogoča, posebej če jim to uspeva ob distanci do politike? Najbolje jim bo uspevalo v 
konkurenčnem okolju. 
In za konec: gospodarstvo naj se še bolje pripravi na ponovno obdobje recesije, dokler je še čas za tovrstne  preudarne 
»zateznitve«. Jesen je tu in gotovo ne bo postregla le z nevihtami in britjem mrzlega vetra. S plodovi narave nas je kar 
bogato obdarila; sadja je obilo, tudi za vinarje so obeti dobri. Napovedujejo kakovostno zelo dober, skoraj odličen 
letnik.
Pa dajmo še mi, saj pa ja vemo, kako je treba.

Saj pa ja vemo, 
kako je treba

Gorazd Bende
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Mestna občina Maribor je v začetku 
septembra z Direkcijo RS za in-
frastrukturo podpisala Sporazum 
o sofinanciranju izvedbe podvoza 
Ledina in gradnjo navezovalne 
ceste s komunalno infrastrukturo 
na glavni železniški progi št. 30 
Zidani most – Maribor. 

Sporazum sta protokolarno pod-
pisala župan MO Maribor dr. An-
drej Fištravec in direktor Direkcije 
RS za infrastrukturo (DRSI) Damir 
Topolko. Sama izgradnja celotne 
ceste Ledina je razdeljena na tri faze, 
neizgrajeni del ceste Ledina je III. 
faza, 1. etapa. Ob podpisu sta se obe 
strani zavezali, da bosta sofinancirali 
komunalno opremljanje območja, 
manjkajoči odsek ceste Ledina z 
novim železniškim podvozom pod 
glavno železniško progo Zidani most 
– Maribor (v smeri Pragerskega) s 
pripadajočo infrastrukturo (kanali-
zacija, vodovod, javna razsvetljava, 
plinovod, kabelske in telekomunikaci-
jske povezave, elektro povezave idr.). 

Obstoječi podvoz na območju Ledine 
je neustrezen, saj nima potrebnih 
tehničnih elementov za promet z 
motornimi vozili, vključno z inter-
vencijskimi vozili, prav tako pa nima 
urejene infrastrukture za pešce in 
kolesarski promet ter odvodnjavanja 
meteornih voda. Na istem območju 
bo zato zgrajen nov podvoz, ki bo 

... in iz smeri trgovskega centra ob Tržaški cesti

Za začetek 
nov podvoz 

Ledina

Financiranje infrastrukture v Coni Tezno

Podvoz Ledina iz smeri Cone Tezno ...
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imel vse tehnične lastnosti za normal-
no odvijanje prometa za vsa motorna 
vozila, kolesarje in pešce. Dolžina 
novega cestnega odseka s podvozom 
je cca. 400 metrov. 

DRSI bo v celoti financirala stroške 
odkupa nepremičnin, ki bodo po 
gradnji ostale v njeni lasti, in izgradnjo 
podvoza s pripadajočo železniško 
komunalno infrastrukturo. MO Mari-
bor pa bo v celoti financirala stroške 
odkupa nepremičnin, ki bodo po 
gradnji ostale v njeni lasti, in gradnjo 
ceste Ledina oz. Perhavčeve ulice s ko-

munalno infrastrukturo. Ostali stroški 
financiranja so v sporazumu določeni 
v razmerju 60 % DRSI in 40 % MO 
Maribor. Ocenjena vrednost skupne 
investicije znaša 6,5 milijona evrov, 
od tega bo DRSI financirala 4 milijone 
evrov, MO Maribor pa 2,5 milijona 
evrov. Vsa dela bodo predvidoma 
končana do konca leta 2021. Ureditev 
Poslovno proizvodne cone Tezno je 
bistvena zaradi razvoja gospodarstva 
in industrije, posledično prinaša 
nova delovna mesta. Tako bosta v 
Coni Tezno v skladu z Dogovorom za 
razvoj regij s kohezijskimi in državnimi 

sredstvi sofinancirana in urejena tudi 
cestna odseka S-J-3 sever v dolžini 
180 metrov v vrednosti 400.000 evrov 
(delež MO Maribor je 121.311 evrov) 
in S-J-3 jug (cesta K5-K8) v dolžini 240 
metrov v skupni vrednosti 1.991.455 
evrov (delež MO Maribor je 603.966 
evrov). MO Maribor tako torej sledi 
uresničitvi napovedanih osemnajstih 
projektov, ki bodo v naslednjih treh 
letih mesto Maribor spremenili na 
boljše. 

Kot rečeno bo novi podvoz zgrajen  
v neposredni bližini obstoječega 

Vlak ICS drvi nad podvozom v smeri mariborskega kolodvora

Prav tu, južno od poslopja Tiskarne Florjančič, naj bi zgradili nov podvoz oziroma viadukt Ledina
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podvoza in ga bodo navezali na 
glavno cestno povezavo skozi Cono 
Tezno.  Novi podvoz bo povezan 
s Perhavčevo ulico, sedaj glavno 
prometno povezavo skozi Cono 
Tezno od Ptujske iz Zagrebške ceste 
pa do trgovsko-poslovne cone onkraj 
železniške proge, ob Tržaški cesti.  

Po besedah direktorja DRSI Damirja 
Topolka bodo projektno dokumen-
tacijo za pridobitev gradbenega do-
voljenja, ki jo je v preteklosti pripravila 
občina, zaradi spremenjene gradbene 
zakonodaje morali novelirati, tako da 
da se bo bo gradnja podvoza najver-
jetneje pričeli leta 2020, za promet pa 

Perhavčeva ulica, glavna magistrala Cone Tezno, je včasih prenapolnjena, tudi zavoljo slabe prepustnosti podvoza Ledina

Perhavčeva v smeri Ledine. Podjetja ob njej bodo potrebovala več manipulativnega prostora.

bi bil odprt leta 2021. Na tak način naj 
bi po županovih besedah  Cono Tezna 
ustrezneje navezali na avtocestni križ, 
s tem pa bo tudi postala bolj privlačna 
za investitorje.

Direktor PC Tezno Gorazd Bende, 
ki si že vrsto let prizadeva za ure-
ditev teh vprašanj,  poudarja, da bo 
cona z novogradnjami in ‘popravki’ 
odprta tudi za najtežji tovorni promet 
proti zahodu, za kar si prizadevajo že 
dlje časa. Hkrati pa to pomeni tudi 
določeno obvezo za občino, namreč 
da svoje zemljišče, ki ga v coni ima, 
nameni investitorjem. »Projekti za 
komunalno urejanje teh zemljišč se 

sicer pripravljajo, obstaja tudi interes 
investitorjev za njihov nakup in grad-
njo. Predvsem pa sem vesel, da podpis 
tega sporazuma kaže na odmik od vse 
prevečkrat ustaljenega mnenja, da nas 
Ljubljana ne razume. Maribor je tokrat 
znal artikulirati svoje potrebe in di-
rekcija nam je prisluhnila. Od začetnih 
pogovorov do podpisa sporazuma je 
preteklo zelo malo časa.« 
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Štajerska gospodarska zbornica 
podpisala sporazum  

o sodelovanju z Gospodarsko 
zbornico mesta Kijev

Uspešen obisk podravske gospodarske delegacije v Ukrajini

 Štajerska gospodarska zbornica 
(ŠGZ) je v okviru obiska gospodarske 
delegacije, ki se je v koordinaciji 
Mestne občine Maribor v drugi 
polovici septembra mudila v Ukrajini, 
v Kijevu podpisala sporazum 
o sodelovanju z Gospodarsko 
zbornico mesta Kijev. Sporazum, 
ki ga je v imenu Štajerske 
gospodarske zbornice podpisal 
njen podpredsednik Gorazd Bende, 
je eden od pomembnih korakov 
Štajerske gospodarske zbornice pti 
krepitvi mednarodnega sodelovanja, 
s katerim bo podravskim podjetjem, 
ki se vse bolj usmerjajo v tujino, 
nudila podporo tudi v njihovem 
mednarodnem delovanju.

 

Sicer pa so v okviru večdnevnega 
obiska v Ukrajini, ki so se ga udeležili 
predstavniki več podravskih podjetij, 
so bila v Kijevu in Harkovu, drugem 
največjem mestu Ukrajine, izvedena 
številna uspešna B2B srečanja 
z ukrajinskimi podjetij in s tem 
vzpostavljena odlična osnova za 
nadaljnje sodelovanje. Kot se je pokazalo, 
je skupnih točk in interesa za sodelovanje 
na obeh straneh veliko, zato je sporazum, 
ki sta ga ob tem podpisali ŠGZ in kijevska 
zbornica, za nadaljnjo poglobitev 
gospodarskih vezi med obema regijama 
v prihodnosti še toliko bolj pomemben.

 V sporazumu sta se sicer obe zbornici 
zavezali k redni izmenjavi informacij 
ter dobrih praks s ciljem odpreti 

nove možnosti za povečanje 
trgovinske menjave med obema 
regijama. Prav tako bosta zbornici 
spodbujali in nudili podporo pri 
obiskih trgovinskih in gospodarskih 
delegacij, spodbujali poslovne 
stike, se medsebojno seznanjali 
s trenutno zakonodajo glede 
zunanje trgovine in tujih investicij 
ter si izmenjevali informacije o 
relevantnih sejmih in mednarodnih 
razstavah v obeh državah. S 
tem bosta krepili ekonomsko in 
industrijsko sodelovanje tako med 
gospodarskimi subjekti v regijah kot 
tudi med obema zbornicama. 

Kot je ob podpisu sporazuma 
povedal podpredsednik ŠGZ, sicer 

pa direktor Poslovno proizvodne 
cone Tezno Gorazd Bende: 
»Sporazum odpira novo poglavje 
v gospodarskem sodelovanju med 
obema zbornicama, predvsem 
pa si seveda želimo konkretnih 
rezultatov sodelovanja podravskih 
in ukrajinskimi podjetji, ki se bodo 
pozitivno odražali tudi v poslovnih 
rezultatih naših podjetij. Prepričani 
smo, da imajo podravska podjetja 
ukrajinskemu trgu ponuditi veliko 
in da bomo vsi skupaj osnovo, 
ki smo jo vzpostavili s tokratnim 
uspešnim obiskom in tudi podpisom 
sporazuma o sodelovanju med 
zbornicama, v prihodnje uspešno 
izkoristili.« 

Stisk rok po podpisu, na levi Gorazd Bende
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 Tradicionalni 
nosilec napredne 

kmetovalne miselnosti 
na Slovenskem

Semenarna Ljubljana v Coni Tezno

Nekdanji Klemaksovi prostori nared za novega stanovalca

Pred kratkim je Cona Tezno sprejela še enega uglednega gosta. To je podjetje Semenarna Ljubljana d.o.o., ki si je 
v prostorih ob Perhavčevi cesti, kjer je prej delovalo podjetje Klemaks, omislilo obširne in kakovostne skladiščne 
prostore. Njihova vsebina je kajpada namenjena predvsem odjemalcem oziroma uporabnikom na našem koncu 
Slovenije.
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Prihod Semenarne Ljubljana, ki bo 
v Coni Tezno za začetek zaposlovala 
šest ljudi, medtem ko kot celota kruh 
daje okrog 230 ljudem, ima poseben 
pomen in simboliko. Ne le, da gre za 
eno od najstarejših in najuglednejših 
slovenskih podjetjih, ustanovljeno 
pred 112 leti, torej leta 1906, marveč 
že njeno ime in vsebina ponazarjata, 
kako globoko sta pri Slovencih zakore-
ninjeni vrtnarska, poljedelska in sad-
jarska tradicija ter kultura. 

Iz majhne prodajalne s semeni sredi 
Ljubljane, ki je delovala v letu 1906, 
se je do danes  poslovanje skupine 
razširilo na področju maloprodaje, 
veleprodaje in izvoza.  Leto 2006 je 
bilo za Semenarno Ljubljana posebej 
pomembno leto. V sto letih od ustano-
vitve podjetja, ki je začelo svojo pot 
leta 1906 na stojnici pod ljubljansko 
Kresijo kot "Trgovina s semeni v lasti 
Maksa Severja", je Semenarna Lju-
bljana prerasla v eno najboljših seme-
narskih hiš v regiji. Obletnice, četudi 
častitljive starosti, same po sebi ne bi 
bile nič posebnega, če ne bi pokazale 
na tisoče drobnih stvari, ki so sprem-
ljale razvoj podjetja vse do danes. So 
priložnost, da se vprašamo, kaj je bilo 
v zgodovini Semenarne Ljubljana tis-

to, kar je podjetje v hudi konkurenci 
in prelomnih trenutkih obdržalo pri 
življenju. Le redka podjetja pri nas se 
lahko namreč dandanes pohvalijo s 
stoletno tradicijo. 

Leta 1906 je kot rečeno, Maks Sever, 
slovenski trgovec, ki je že v tistih 
časih posloval z Evropo, pozneje tudi 
z Ameriko, odprl prvo prodajalno s 
semeni na drobno v Ljubljani. S tem 
je postavil temelje današnjemu pod-
jetju, ki je z leti zraslo v največjo slov-
ensko semenarsko hišo. Zaposlovanje 
odličnih sodelavcev in posluh za kako-
vost sta ostala del tradicije Semenarne 
Ljubljana do danes. 

Leta 1911 se je podjetje preimeno-
valo v Sever in Co, in se začelo širiti 
v Zagreb, Beograd in Trst. Prodajni 
semenski katalogi iz desetletij pred 
drugo svetovno vojno kažejo veliko  
profesionalnost podjetja, ki je že tedaj 
zaposlovalo visoko usposobljene 
strokovnjake na svojem področju. V 
marsičem nam je tedanji pristop v 
poslovanju lahko vzor še danes. 

1919 se je zgodilo  odprtje 
podružnice v Trstu, leta 1925 pa pre-
selitev sedeža podjetja na Gospos-
vetsko cesto 5 v Ljubljani  in gradnja 

skladišča ob isti prometnici.In leta 
1934 sledi odprtje podružnice v Beo-
gradu, tedanji prestolnici kraljevine 
Jugoslavije. In še in še.

Ena od mnogih semenarninih prodajaln z blagovno znamko Kalia, pričujoča je s Tržaške ceste v Mariboru.
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Po drugi svetovni vojni je bilo podjetje 
nacionalizirano. Močno osiromašena 
dejavnost se je v Sloveniji nadalje-
vala najprej pod imenom Semenarna 
za Slovenijo. Sedež je bil na ljubljan-
ski Gosposvetski cesti 5, kjer je bila 
tudi največja prodajalna na širšem 
območju. Tam je semenarna prodajala 
v glavnem semena iz lastne proizvod-
nje ter trgovsko blago, male živali in 
hrano zanje ter nekaj agrotehničnih 
pripomočkov. 

Pred razpadom Jugoslavije leta 1991 
je imela Semenarna Ljubljana več kot 
100 prodajaln. Razpršene so bile po 
celotni državi ter poslovale v okviru 10 
samostojnih poslovnih enot, skupaj z 
veleprodajo in samostojnimi kadrovs-
kimi službami. Mimogrede: se kdo 
še spomni semenarnine prodajalne 
nasproti kina Udarnik v Mariboru? 
Največ maloprodajnih enot je bilo v 
Sloveniji, Bosni in Hercegovini ter Sr-
biji, manj pa na Hrvaškem in v Make-
doniji.

Ko se je Semenarna Ljubljana po osa-
mosvojitvi Slovenije soočila z izgubo 
jugoslovanskega trga ter izgubo 
možnosti za pridelovanje semen na 
tradicionalno preverjenih območjih, z 

denacionalizacijo in tudi izgubo dela 
premoženja v republikah nekdanje Ju-
goslavije, je bilo to najbolj prelomno 
in hudo obdobje za podjetje. Vodstvo 
podjetja je bilo dovolj evropsko us-
merjeno, da je zaznalo, da bo treba za 
preživetje na manjšem območju post-
aviti povsem nov koncept v smislu 
razširitve programa prodaje, predvs-
em v smeri urejanja bivalnega okolja. 

Trdna vera zaposlenih v podjetje ter 
zaupanje poslovnih partnerjev in kup-
cev sta pomagala prebroditi najhujša 
leta. Z razvojem lastnih blagovnih 
znamk, uvedbo nekaterih novih de-
javnosti in zastopstev, razvojem mreže 
vrtnih centrov, predvsem pa z zau-
panja vrednimi izdelki je podjetje ob 
hudi konkurenci obdržalo prostor na 
domačem trgu in uspelo v izvozu. 

1994 je bil odprt tudi prvi vrtni center 
Kalia, še leto poprej  pa je bil ustanov-
ljen razvojni oddelek za biotehnologi-
jo in odprtje predstavništva v Pragi. V 
tem obdobju se Semenarna Ljubljana 
spet širi na Balkan, med drugim v Sr-
bijo, na Kosovo in BiH.  

Na vprašanje, zakaj so se v seme-
narni Ljubljana odločili za uvedbo 
skladiščnih prostorov v Coni Tezno ozi-

roma v nekdanjih prostorov Klemaksa, 
smo dobili odgovor, da sta lastnik pod-
jetja in prostorov isti. In kakšni higien-
ski oziroma sanitarni standardi veljajo 
za skladiščenje semen? Veljajo  enaki 
sanitarni oziroma higienske standardi 
kot za vsako trgovine, upoštevajoč 
njeno ponudbo, s poudarkom na kon-
trolirani temperaturi.  

Kot je znano je semenarninim odje-
malcem in sodelavcem na voljo  veliko 
tržnih točk. V Sloveniji je kar 31 vrtnih 
centrov Kalia. Na SV koncu države pa 
te poleg podravskih krajev S. Konjice, 
S. Bistrica, Maribor in Ptuj najdemo še 
v  prekmurskih M. Soboti,  Lendavi, Bo-
doncih,  Beltincih in  Dobrovniku.

Seveda nas je za konec še zani-
malo, kakšno blago in na kolikšnih 
skladiščnih zmogljivostih bo slon-
ela hramba Semenarna Ljubljana 
v Coni Tezno. Skladiščili bodo vse 
blago, po katerem je povpraševanje 
v na tem koncu Slovenije. Tega pa 
glede na izrazito poljedelski, sadjar-
ski in vinogradniški geografski značaj 
območja ni malo. Začenjajo z objek-
tom, ki meri okroglih 1000 kvadranih 
metrov površine, k temu pa  velja do-
dati še zunanje površine. 

Izbire v Semenarni Ljubljana ne zmanjka
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Maribor je z vidika poslovnih 
nepremičnin, natančneje 
pisarniških objektov, posebnost 
– povzemamo po Večeru - v prim-
erjavi z drugimi evropskimi mesti. 
Pisarniških prostorov je več kot 
dovolj, zanimanje, ki je minula leta, 
predvsem v času nepremičninske 
krize, povsem zamrlo, pa spet raste. 
A ne za vse, kar je trenutno na 
trgu. Največje povpraševanje je za 
manjše poslovne lokale v središču 
mesta in na Teznu, ki je v Mariboru 
znano kot tisti del mesta, kjer je 
večina podjetij. 

Večje povpraševanje po poslovnih 
nepremičninah v Mariboru naj bi od-
sevalo dogajanje na trgu nepremičnin 
v mestu. Oživljanje tako pri prodaji 
kot oddaji je zaznati, so pa kupci pri 
iskanju želene lokacije veliko bolj 
preudarni. Najem poslovnih lokalov 
je veliko bolj zanimiv kot zato, ker 
se marsikateremu podjetniku ta 
preprosto bolj splača. Tudi najemne 
cene v Mariboru so dokaj ugodne, kar 
je posledica raznolike ponudbe, saj je 
poslovnih nepremičnin ta čas v mestu 
ob Dravi več kot dovolj. Res pa je tudi, 
da hkrati s povpraševanjem slabi trg 
poslovnih lokalov na najbolj želenih 
lokacijah. To sta središče mesta in 
Cona Tezno, kjer je povpraševanje po 
poslovnih lokalih največje.

Kljub premikom na trgu poslovnih 
nepremičnin v Mariboru je v mestu 
še veliko praznih poslovnih pros-
torov, tako pisarniških kot storitvenih. 
Večinoma gre za prostore v starejših 

 Ko gre za industrijo, 
je v ospredju 

povpraševanja 
Cona Tezno

Poslovne nepremičnine Maribor

stavbah, ki ne ustrezajo sodobnim 
trendom, ker stavbe niso prenovljene 
ali stojijo na neatraktivni lokaciji, ki je 
težje dostopna z avtomobilom. Težava 
je tudi v tem, da lastniki teh lokalov za 
najem ali nakup zahtevajo preveč. 

Prodajne cene so odvisne od lokacije 
pa tudi od velikosti, opremljenosti, 
leta gradnje oziroma zadnje obnove, 
dostopa do nepremičnine, možnosti 
parkiranja v neposredni bližini in 
prometnih povezav. Cene poslovnih 
prostorov se gibljejo od 600 do 1500 
evrov za kvadratni meter, odvisno 
od omenjenih dejavnikov. Podobno 
se gibljejo cene trgovskih lokalov. 
Industrijsko-proizvodni prostori se 
prodajajo v povprečju za 300 do 400 
evrov za kvadratni meter. Realizirane 
transakcije v letih 2016 in 2017 so bile 

v povprečju 250 evrov za kvadratni 
meter. Cene najemov pisarniških 
prostorov so od šest do osem evrov 
za kvadratni meter, odvisno od tega, 
kolikšen del obratovalnih stroškov 
je zajet v najemnini in kakšna je 
opremljenost posameznega pros-
tora. Gre predvsem za prostore v 
starejših stavbah. V ponudbi je le 
peščica novejših, sodobno urejenih 
in energetsko varčnih opremljenih 
pisarniških prostorov po ceni približno 
deset evrov za kvadratni meter. Cena 
je odvisna tudi od tega, za koliko časa 
se prostor odda. Enako razmerje velja 
za najeme trgovskih lokalov. Skladiščni 
prostori se oddajajo v povprečju za 
dva do tri evre za kvadratni meter, 
spet je višina odvisna od že omenjenih 
dejavnikov. 

Maribor iz zraka
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Oglaševanje, digitalni tisk, re-
klamne grafike, vizualne rešitve, 
reklamne table, CarWrapping ozi-
roma oglasne grafike za avtomo-
bile,  in še bi lahko naštevali - to 
so osnovne proizvodne oziroma 
storitvene niše družbe Print-Kraft 
d.o.o., ki se je to poletje udomila 
v Coni Tezno, točneje, na naslovu 
Cesta k Tamu 23 c. Blizu  star-
ega vhoda v Tam oziroma ‘stare 
kapije’. Zanesljivi in terminsko 
usklajeni imajo posluh za velike 
in male stranke. Med njimi so bile 
oziroma so tudi tako ugledne in 
uspešne, kot so Pošta Slovenije, 
CocaCola, Stork ice cream, 
Lekarne Maribor, Vidnost itd. Za 
nekoliko temeljitejšo osvetlitev 
Print-Krafta smo zaprosili vodilna 
človeka podjetja Uroša Kram-
bergerja in Alena Novaka.

Od kdaj obstaja firma Print-Kraft?

Podjetje Print-Kraft, na kratko P&K, 
je sicer podjetje z novim imenom 
oziroma brandom, ki posluje od 
letošnjega poletja, a dejansko gre 
za nadaljevanje zgodbe podjetja v 
bolj obsežni obliki.

Kaj je vsebina dejavnosti firme 
oziroma kaj ta odjemalcem in 
partnerjem ponuja?

Oblikovalski mojstri, 
ki obvladajo tudi 

CarWraping

Print-Kraft poslej v naši sredi

določenih avtomobilov oziroma 
vozil. Recimo za propagandne 
potrebe, pri čemer je poudarek na 
unikatnosti.

Kje Print-Krafta trži svoje produk-
te?

Naše podjetje je sicer fokusirano 
na slovenski trg, a smo se že začeli 
pojavljati tudi preko meje, denimo 
v Avstriji.

V našem podjetju se ukvar-
jamo z vsemi vrstami digitalnega 
oglaševanja, od vizualnih rešitev in 
reklamnih grafik pa vse do Car-
Wrappinga. 

Širšemu krogu bralcev je ta 
pojem dokaj tuj. Kaj pravzaprav 
pomeni CarWraping?

To je preprosto naziv za grafično 
oblikovanje, namenjeno površini 

Uroš Kramberger
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Je mogoče zaslediti poslovne 
interese firme tudi znotraj Cone 
Tezno?

Absolutno, ker smo strokovnjaki na 
svojem področju, smo seveda ved-
no pripravljeni prisluhniti potrebam 
strank in njihove želje spremeniti v 
realnost.

Koliko ljudi je zaposlenih v 
vašem podjetju, kakšen je njihov 
izobrazbeni oziroma strokovni 
profil?

V našem podjetju bo z mesecem 
septembrom zaposlenih 7 ljudi. 
Naš izobrazbeni profil v povprečju 
dosega nivo srednješolske izobraz-
be s strokovno podkovanostjo na 
ustreznih področjih, ki jih podjetje 
potrebuje.

Kaj vas je pripeljalo do odločitve, 
da se udomite v Coni Tezno?

V cono Tezno nas je pripeljala pov-
ezanost z našim poslovnim part-
nerjem podjetjem Alius in Stork, s 
katerim sodelujemo že vrsto let.

Bi želeli bralcem Contacta 
sporočiti še kaj, kar ni zajeto v 
zgornjih vprašanjih, a bi bilo 
zanimivo za objavo?

Predvsem bi poudaril, da smo pod-
jetje, ki v okviru kvalitetnih storitev 
poskrbi za svoj stranke in jih naredi 
zadovoljne. 

Alen Novak

Vhod v nove poslovne prostore Print-Krafta
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Cona Tezno 
postaja prava 
humanitarna 

krvodajalska baza

Krvodajalska akcija tokrat skupaj z defibrilatorjem

Po nekaj uspešnih akcijah dajanja 
krvi za terapevtske potrebe 
Univerzitetnega kliničnega centra 
Maribor smo v Zavodu PPC Tezno  
dogajanje tokrat razširili še na 
osnovne informacije o reševanju 
ljudi z nenadnim srčnim zastojem. 

Za to je najprimernejša naprava, ki ji 
rečemo avtomatski zunanji defiblirator 
(AED) in katere uporabe se vsakdo 
lahko hitro nauči. Takšno priložnost so 
kandidati kajpada imeli tudi na tisti dan, Jutranji mir pred začetkom akcije

Vse sodelujoče zdravstveno osebje in voznik avtobusa v gasilski podobi
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17. septembra. K spremljanju tako krvodajalske akcije kot tudi 
spremljanja »praktizacije« defibrilatorja so se lahko udeležili 
tudi tisti iz Cone Tezno, ki krvi tokrat sicer niso darovali, a bodo 
to morda storili kdaj prihodnjič. Vse skupaj se je dogajalo 
v prostorih Menerge oziroma pred glavnim vhodom v to 
uspešno podjetje, pred katerim je tudi stal posebni avtobus 
UKC Maribor za krvodajalske aktivnosti, takoj zraven pa je bila 
tudi stojnica Dispečerske službe zdravstva z vsemi potrebnimi 
napravami za oživljanje in druge spremljajoče potrebe. Da, 
tam je bila tudi vznak položena plastična figura moškega, na 
kateri so potekali demonstracijski prijemi, uporabni, »ko gre 
zares«.  

Pri vsem tem ne zanemarimo, da je pred Menergo bilo opaziti 
tudi stojnico Rdečega križa Slovenije, ki je vabila k seznanitvi 
z možnostmi posmrtnega darovanja svojih organov za tiste, 
ki jim  to pomeni edino možnost za rešitev življenja. 

Prvi je kri daroval Boštjan Čauničar, ki je sicer tudi vodil 
prikaz oživljanja s pomočjo defibrilatorja

Med darovalci krvi smo zasledili tudi Gorazda Bendeta, 
direktorja Zavoda PPC cona Tezno

Po odvzemu krvi je sledila pravica do okusne malice Za oživljanje je vse pripravljeno na start

Sedaj gre zares, ročna masaža je v polnem teku... ...v pripravi pa je tudi že defibrilator

Pripravljalci okrepčevalnega dela akcije
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ŠTEJEJO 
SEKUNDE! 
Če se človeku ustavi srce 
in mu nihče ne pomaga, 
umre v približno 10 
minutah (možnost 
preživetja je vsako minuto 
manjša za 10%), možgani 
pa se nepopravljivo 
pričnejo okvarjati že po 
nekaj minutah. Hitreje kot 
začnemo oživljati, več 
možnosti za preživetje 
ostane. Strokovnjaki si 
želijo, da bi človeka prvič 
stresli z električnim 
sunkom v 3-5 minutah od 
tega ko se je zgrudil, kar 
seveda reševalna ekipa z 
rešilcem ne zmore.  
 
Kaj lahko očividec naredi? 
• Toliko, kot zdravnik brez 

opreme. 
• Z AED pa skoraj toliko, 

kot reševalna ekipa z vso 
opremo! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darujte in se ne prestrašite pomagati sočloveku! 
 

17. septembra 2018 vas med 8:00 in 12:00 uro 
vabimo v poslovno stavbo Menerga. 

 

Tam bo med:  

 800 in 1100  potekala krvodajalska akcija Cone Tezno na avtobusu 
za odvzem krvi Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor 

 800 in 1200 predstavila se bo Dispečerska služba zdravstva - DCZ 
Maribor. Pomagali bodo pri predstavitvi rokovanja z AED, 
povedali nekaj o pomenu prvih posredovalcev, pokazali 
navzočim temeljne postopke oživljanja in vas skozi postopek 
oživljanja tudi strokovno vodili.  

Izvedli bomo delavnice s predstavitvijo uporabe AED. Vi pa 
boste  imeli možnost poskusiti oživljati in dejansko AED tudi 
uporabiti.  

 Pridružuje se nam tudi RKS - Območno združenje Maribor. Na ta 
dan se bo možno vpisati še v bazo darovalcev organov in tkiv.  

 
Zabeležite si datum v vaše koledarje in na naš dogodek na naslov 
maja.vintar@conatezno.si prijavite vsaj enega zaposlenega iz vašega 
podjetja.   

Vabljeni pa ste seveda tudi vsi ostali občani.  

 
 
 
 
 
 

AED (avtomatski zunanji defibrilator) 
BAZA CONE TEZNO se nahaja na naslovu  

http://www.conatezno.si/aed/ 

POMNI! 

• Če se človeku ustavi 
srce in mu ne 
pomagamo, umre po 10 
minutah. Možgani se 
okvarijo že veliko prej! 

• Hiter električni sunek 
zelo poveča možnosti 
za preživetje! 

• Hitreje ukrepaš, več 
možnosti za preživetje 
bo žrtev imela! 

 

Zaradi boljše preglednosti, »kdo je kdo« v krvodajalski akciji, in pa zavoljo osnovnih navodil za pomoč 
pri srčnih zastojih,  objavljamo še promocijski plakat za dogodek, ki je bil  v Coni Tezno.



-  17  - 

Bitcoin in druge kriptovalute so 
kvazidenar v funkciji prostovoljnega 
menjalnega posrednika, a ne izpol-
njujejo drugih dveh osnovnih funkcij 
denarja kot merilca vrednosti in 
zaklada, predvsem zaradi hitrih spre-
memb vrednosti. V prispodobi je to 
lahko žeton v igralnici, kupljen za evre 
in uporabljiv samo v igralnici. Dokler 
obsega omejen del transakcij v svetu, 
za družbo ni nevaren in ni potrebe po 
njegovem reguliranju, če pa bi z žetoni 
kupovali avtomobile, hiše, hrano, bi 
postali pomembni, emitirali bi jih vsi 
ljudje in s tem zaslužili »seignorage«, 
ki je razlika med stroškom emisije kot 
notranjo vrednostjo in zunanjo vred-
nostjo enote kvazidenarja. (Več o tem 

v moji knjigi: Kako do dobre banke?, 
GV Založba 2018.) Skrajni liberalci so 
za ukinitev monopola tiskanja denarja 
centralnih bank. Vsakdo naj emitira 
denar (menice kot obljube plačila), 
posameznik pa prostovoljno prevzame 
tveganje njegove vrednosti. Tu se 
igra na asimetričnost informacije, 
kjer emitent z večjim znanjem kuje 
dobiček na račun posameznika, ki 
zadeve ne pozna in tak denar sprejme. 
V končnem bi to vodilo v kvazidena-
rno eksplozijo in razpad civilizirane 
družbe.

Kaj je sploh denar
Nove finančne instrumente bi bilo 
treba pred uvedbo preizkusiti glede 
potencialnih negativnih učinkov, po-

dobno kot to velja za zdravila. Potem 
bi bili, na primer, prepovedani kreditni 
derivativi, ki v primerjavi z derivativi 
s stvarno podlago (ang. asset backed 
securities) nimajo prav nobene stvarne 
podlage, torej notranje vrednosti, iz 
katere bi črpali zunanjo vrednost. Pri 
denarnih nadomestkih, kar kriptova-
lute so, je njihovo sprejetje v transakci-
ji prostovoljno. Spreminjanje njihove 
vrednosti je odvisno od ponudbe in 
povpraševanja.

Kriptovalute bi morali legalno 
odpraviti, saj ne izpolnjujejo funkcij 
dobrega denarja, ker nimajo nobene 
realne podlage (razen zanemarljive 
količine kovine za izdelavo kovancev, 
kot so bitcoini). Spadajo med neza-

Blokovna veriga 
in bitcoin 

z vidika monetarne 
teorije

Obet izginotje 

Blokovna veriga (ang. blockchain) 
je dobra aplikacija tehnološke ino-
vacije digitalizacije, njena uporaba 
za razvoj emitiranja kriptovalut 
pa pomeni negativno izpeljavo. V 
prispodobi: izum atomske energije 
se lahko uporabi pozitivno (na 
primer za pridobivanje elektrike, 
v zdravstvu), lahko pa poten-
cialno uničujoče (kriptovalute kot 
atomska bomba). Blokovna veriga 
je smiselna kot zmanjšanje števila 
posrednikov (ki dodatno služijo) v 
prometu, trgovini, turizmu, čeprav 
je varnost teh transakcij za njihove 
izvajalce lahko nezanesljiva. Bitcoin
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menljiv papirni denar ali knjižni denar, 
ki ga v sodobni državi lahko emitira le 
država kot „uradno plačilno sredstvo“ 
(ang. legal tender). Ima namreč na 
razpolago aparat za prisilo, s katerim 
prepoveduje emitiranje denarnih 
posrednikov drugim osebkom, torej 
ponarejanje.

Pravi (blagovni) denar
Denar je lahko pravi, pri čemer nje-
gova zunanja vrednost (kupna moč) 
izhaja iz njegove notranje vrednosti 
(materiala, iz katerega je narejen), obe 
se avtomatično izenačujeta.

Oblike denarja so: pravi (blagovni) de-
nar, zamenljivi bankovci, nezamenljivi 
bankovci in knjižni (breztelesni) denar. 
Danes pa je nepravi, pri katerem je 
zunanja vrednost precej večja od 
notranje, razliko vzdržuje država z 
monopolizacijo njegovega emitiranja, 
razliko pa si prisvaja kot »seignorage«. 
Zunanja vrednost (kupna moč), pri 
nepravem denarju določena s količino 
denarja, ki se ga emitira, in s hitrostjo 
kroženja, ki je spremenljivka av-
tonomnega vedenja ljudi. Kupno moč 
denarja, definirano kot reciprok ravni 
cen, določi menjalna enačba. 

Bitcoinovske mlijarde
Uradne valute niso blagovni denar. 
Emisijo je monopolizirala država z 
razglasitvijo uradnega plačilnega sred-
stva (ang. legal tender) ter si prisvaja 
razliko med zunanjo in notranjo vred-
nostjo kot »seniorage«. Pri denarnih 
nadomestkih, kar kriptovalute so, pa je 
njihovo sprejetje v transakciji pros-
tovoljno. Veliko in hitro spreminjanje 
njihove vrednosti je odvisno samo 
od ponudbe in povpraševanja, brez 
vpliva snovi, iz katere so narejene, pri 
knjižnem denarju notranje vrednosti 
sploh ni. »Seniorage« v obliki rasti 
tečaja si prisvajajo začetniki uvedbe 
bitcoina, njegovi začetni emitenti. 
Njegov začetnik Satoshi Nakamoto naj 
bi zase prihranil 980.000 od predvi-
denih maksimalnih 21 milijonov enot 
bitcoina. Ob rasti cene (tečaja) bitcoina 
je to pomenilo več milijard evrov 
oziroma dolarjev.Bitcoin je precenjen, 
izzval bo predominantno vlogo dolarja 
in izginil, kakor hitro bodo regulatorji 
intervenirali.

Kakšen denar so kriptovalute?
Kriptovalute (na primer bitcoin) so 
slab denar, ker ne izpolnjujejo treh 
osnovnih funkcij dobrega dena-

rja: niso splošno sprejeto menjalno 
sredstvo, niso dober merilec vred-
nosti (zaradi nihanja tečaja oziroma 
njegove vrednosti) in niso primerna 
oblika finančnih prihrankov (bitcoini 
niso primerno sredstvo za finančno 
varčevanje zaradi nihanja vrednosti). 
Obseg izvajanja menjalne funkcije je 
pri bitcoinu in drugih kriptovalutah 
odvisen od razširjenosti sprejetja v 
plačilo med transaktorji; če in ko oblas-
ti prepovedo plačevanje z bitcoinom 
(nekatere države v Aziji), njegova 
uporabna vrednost pade, zmanjša se 
povpraševanje po njem in cena, torej 
njegov tečaj, zgrmi navzdol. Bitcoin 
za zdaj prosperira, ker ga država še 
tolerira, ker opravi zanemarljiv delež 
transakcij v svetu. Podobno država 
tolerira žetone v kazinu, ker z njimi, na 
primer, ne kupujemo blaga in storitev 
zunaj kazina.

Od začetka uvedbe bitcoina so 
njegovi emitenti poskrbeli za svoj 
dobiček (ang. seniorage) z omejitvijo 
končne količine ponudbe, zdaj pa z 
reklamo skrbijo le še za povečanje 
povpraševanja s pridobivanjem vse 
večjega števila transaktorjev v menja-
vi, da so pripravljeni z njim plačevati in 
sprejemati plačila v vse več poslih. Če 
se obseg transakcij z bitcoini povečuje 
in s tem raste tudi povpraševanje 
po njem za izvedbo transakcij, se 
ob omejeni ponudbi cena bitcoina 
zvišuje. Kriptovalute so tipičen primer 
financializacije, kjer niso uporabljeni 
kot denarno sredstvo menjave, ampak 
kot predmet špekulacije s ceno v času. 
V fazi rasti njihovega tečaja finančni 
špekulanti ustvarjajo – ga kupujejo, da 
bi ga pozneje dražje prodajali, v fazi 
ključnega padca tečaja pa obratno 
– ga prodajajo, da bi pozneje ceneje 
kupili. Takrat ne bo dovolj kupcev, 
ki bi ga želeli plačati z dolarji ali evri. 
Goldman Sachs tudi sodeluje v igri, 
ker računa, da bo ob poku tečajnega 
balona kriptovalut pravočasno izstopil, 
medtem pa pobira »seignorage«.

Pri modnem uveljavljanju bitcoina 
gre za izraziti primer psihologije črede 
(nobelovec Robert Shiller, Irrational 
Exuberance, 2013), ko ljudje sledijo 
akciji drugih ljudi z napačnim sklepan-
jem, »češ, če se že toliko zasluži z 
bitcoinom in vsi drugi to delajo, potem 
že ne more biti tvegano«. Ko se rast 
tečaja ustavi, bo cena bitcoina z enako 
psihologijo treščila navzdol. Shiller, 

pri katerem sem študiral monetarno 
ekonomijo, je pojav bitcoina in drugih 
kriptovalut označil za navadno pira-
midno shemo.

Začetniki bitcoina so malverzanti
Gre za »tehnološko inovacijo«, kako 
v igri ničelne vsote izvabiti denar iz 
žepov naivnežev v lastne žepe »ino-
vatorjev« nove valute. To je financiali-
zacija na nov način. Podobna inovacija 
z nepremičninskimi manj vrednimi 
krediti je povzročila z napihovanjem 
balona zadnjo globalno finančno krizo 
v letu 2008, a v tem primeru so ob-
stajale vsaj nekakšne realne podlage 
(notranje vrednosti) za kritje posojil v 
obliki hiš, stanovanj, ki so bile seveda 
ob naraščanju finančnega balona 
daleč precenjene. A vsaj znižanje cene 
ni padlo na nič, ampak na njihovo 
pravo uporabno vrednost. Finančni 
trg je v teh primerih mehanizem za 
zaslužek umnih (informiranih) na 
račun neumnih (neinformiranih) v igri 
ničelne vsote, motivi zaslužkarjev pa 
niso »fair«, pošteni, niso legitimni. A 
kdo se zdaj na finančnem področju še 
sprašuje o morali, etičnosti ravnanj. 
Začetniki bitcoina bi morali odgovarja-
ti zaradi finančne malverzacije, valuta 
bitcoin pa bi morala biti prepovedana, 
ne pa da jih slavijo kot heroje, ki 
jim je uspelo obogateti (na račun 
izkoriščanja neumnosti in naivnosti 
množic). V tem je nekaj globoko 
nemoralnega. A podobno bi veljalo za 
izdelovalce žetonov v igralnicah.

Richard Jackman in Savas Savouri 
iz londonske School of Economics 
v časniku Financial Times 1. febru-
arja 2018 ugotavljata, da ponudba 
bitcoinov raste le počasi proti limitu 
21 milijonov enot in je zdaj na okoli 
15 milijonih enot. Uporaba bitcoina 
v transakcijah je okoli sto milijonov 
dolarjev na mesec ali 1200 milijonov 
dolarjev na leto (P × C). Če bi bil 
normalni denar, ki ima hitrost kroženja 
okoli štiri, bi bitcoin opravil (4 × 15 
=) 60 milijonov plačil, ki bi podpi-
rala 1200 milijonov dolarjev vredne 
transakcije. To pomeni, da bi bil vsak 
bitcoin vreden (1200/60 =) 20 dolarjev. 
Tako izračunana »fundamentalna 
vrednost« je očitno daleč pod tekočo 
ceno (vrednostjo), ki je januarja 2018 
dosegla približno 20.000 dolarjev, se 
pa prehitro spreminja in je že precej 
nižja, a še vedno nad ceno emisije, z 
zaslužkom za emitenta.
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Se še spomnite Fikreta Abdića?
Podobno je uvedbo novega kvazide-
narja v nekdanji Jugoslaviji uporabil 
Fikret Abdić, ki je v »družbenem 
podjetju« uporabil lastne menice 
(pisne obljube plačila) kot denar v 
transakcijah. Izgovarjal se je, da v 
samoupravljanju vsak lahko tudi 
sam tiska denar. V teoriji so postopek 
imenovali »avtonomna monetizacija« 
in je nekaj časa šlo, dokler država ni 
vsega ustavila, njega pa so zaprli. Prvi 
kritik sistema avtonomne monetizacije 
je bil profesor Aleksander Bajt. Takšne 
denarne nadomestke danes »tiskajo« 
kot žetone tudi v nekaterih slovenskih 
občinah. Dokler ostanejo na ravni tran-
sakcij v občini, finančnemu sistemu 
niso nevarni in zato niso preganjani.

Če bi se uporaba bitcoina in drugih 
kriptovalut širila, bi finančni regula-
torji nujno morali sprejeti ustrezno 
zakonodajo, ki bi postavila takšno 
ustvarjanje denarja zunaj zakona. 
Danes pa finančni manipulatorji, kot je 
švicarski Zug, posebej služijo. Tudi če 
nekateri na začetku igre zaslužijo, še 
vedno ostaja igra ničelne vsote.

 V prispevku o blokovni verigi Izabela 
Kaminska (Financial Times, 4. 1. 2018) 
ugotavlja, da so pred koncem leta 
2017 korporacije začele pridobivati 
borzno ceno, če so v svojo korpo-
racijsko identiteto vključile besedo 
»blockchain«. Beseda je modna (ang. 
fad) in pomeni vse, prevzemajo jo 
tudi podjetja potrošnih dobrin, kot je 
pijača. Kot fraza ali koncept je blokov-
na veriga skoraj brez pomena. Pogosto 
nam je rečeno, da je to tehnologija, ki 
omogoča delovanje sistema krip-
tovalut (bitcoina), in to neodvisno od 
mreže posrednikov ali bank.

Ponudba bitcoina trenutno raste po 
12,5 enote na deset minut. Transakcije 
bitcoina in njihovi uporabniki so 
anonimni

V realnosti pa je bitcoin skupina že 
obstoječih tehnologij, združenih sku-
paj, da bi dosegli en sam cilj: obliko-
vanje sistema kliringa (plačil), ki teče 
neodvisno od bank, ki ga prevaranti 
menda nikoli ne bi mogli skorumpirati 
in v katerem »je vse mogoče spre-
meniti«. Ključno je, da je sistem brez 
zavarovanj z rezervacijami (kakor je 
pri bankah), kar povečuje tveganja za 
neizvedbo plačil. Kako v resnici deluje, 
ne razume skoraj nihče: spet gre za 

povečevanje netransparentnosti, s 
katerim se pridobivajo dodatni profiti 
iz porasta asimetričnosti informacij.

Ta lepi novi svet
V smislu uresničitve teh ciljev sveženj 
blokovne verige deluje sorazmerno 
dobro, a ne popolno. Vendar vključuje 
velike stroške električne energije za 
vzdrževanje sistema, ima omejeno 
kapaciteto in rastoče transakcijske 
stroške. Najresnejša podjetja z bloko-
vnimi verigami so izraz »blockchain« 
nadomestila z izrazi distribuirane 
glavne knjige (ang. distributed ledger-
tehnology) ali podobno.

Zakaj zgolj omemba besede »block-
chain« v imenu podjetja povzroči 
rast njegovih delnic? Aldous Hux-
ley v Brave New World pravi, da 
bo kombinacija prenaseljenosti in 
omejitve virov potisnila ljudi v srednji 
vek (podobno Maltus). Tak sistem bo 
utemeljen na hierarhiji, ki jo bo nadzo-
rovala elita socialnih inženirjev, katerih 
naloga bo nižje kaste ljudi privezati na 
specifične vloge v specifičnih postajah 
in jim tako odvzeti svobodo. V naspro-
tju s fevdalnim sistemom bodo ljudje 
ljubili takšno suženjstvo, sužnji nekoč 
so se želeli osvoboditi. To bo doseženo 
»z uporabo slabo izbranih besed, upo-
rabljenih brez kakršnegakoli razume-
vanja njihovega pomena, za izkušnje 
delovanja, ki bodo izbrane in abstrahi-
rane v smislu sistema napačnih idej«.

To pomeni: Če povežeš abstraktne 
izraze dovolj pogosto s pozitivno 
konotacijo, jih bodo ljudje interpre-
tirali tako, kot se jim zdi primerno, in 
ne po tem, kaj v resnici so. Tako je z 
blockchainom. Apologeti trdijo, da gre 
za liberalizirajočo tehnologijo, ki lahko 
omogoči magične rešitve na različnih 

področjih. Vendar lahko pride na dan, 
da je oblika socialnega (družbenega) 
inženiringa, ki na koncu zaklene 
vsakogar v visoko normiran red, ki je 
koristen le za ozko elito (izkoriščanje 
asimetričnosti informacije, podobno 
derivativi, Uber, Airbnb).

Le v korist bogatih
Ni čudno, da cene delnic podjetij z 
besedo »blochain« v naslovu rastejo: 
vsebinski vzrok je »prodaja« nove 
tehnologije, finančno pa rast omogoča 
neortodoksna denarna politika (krediti 
centralnih bank in ob njihovi obrestni 
meri blizu ničle). Zaradi usmeritve 
dodanega denarja pretežno v roke 
premožnih (ki so edini »kreditno 
sposobni«) splošne inflacije ni, ker 
dodatni denar uporabljajo za kupo-
vanje že ustvarjenega bogastva, kot so 
nepremičnine, zemlja, delnice, ki jim 
cene rastejo. Gre za »commodity con-
sumption«. Če bi dodatni poceni denar 
iz bančnih kreditov centralnih bank 
prišel v roke navadnim prebivalcem, bi 
povečal potrošnjo, povpraševanje po 
večini navadnih dobrin in storitev, kar 
bi zvišalo splošno raven cen – inflacija 
bi se vrnila. Seveda takšna nenavadna 
denarna politika v korist bogatih zelo 
povečuje neenakost, kar bo ustvarjalo 
socialne napetosti, upor ne le tistih, 
ki ničesar nimajo, ampak tudi tistih 
iz »srednjega razreda«, ki v primer-
javi z bogataši, ki še bogatijo, nič ne 
pridobivajo.

 

( Avtor prispevka, objavljenega septem-
bra v Mojem Kapitalu, je prof. dr. Franjo 
Štiblar, Mariborčan, sicer pa dolgoletni 
predstojnik Centra za pravne in ekonom-
ske študije na Pravni fakulteti Univerze v 
Ljubljani). 
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Večerov novinar Boris Jaušovec je v eni zadnjih sobotnih prilog 
objavil zanimiv prispevek o koprskem Tomosu, ki izpade kot nekakšen 
memento za tega nekdaj dobro prepoznavnega slovenskega (in širše) 
proizvajalca lahkih motornih koles in še česa. Ker je Cimos, ki je izšel iz 
Tomosa, v minulih letih temeljito zaznamoval tudi Cono Tezno, prispevek 
povzemamo v celoti, opremili pa smo ga tudi s slikovnim gradivom. 

Obiskovalci z vsega sveta vzdihujejo 
za ikončnimi mopedi, medtem ko 
koprska tovarna, ki jih v manjšem 
obsegu še proizvaja, hlasta za 
preživetjem. 

Veste, nisem zbiratelj! Muzej Tomosove 
zgodovine sem ustanovil iz patriot-
izma, domoljubja do kraja, kjer sem 
rojen, in iz spoštovanja do ljudi, ki so v 
Tomosu delali vsa ta desetletja,” razlaga 
Stevica Vujić v Tomosovem muzeju 
v središču Kopra, v Kidričevi ulici 14, 
ki ga je z društvom Tomos odprl leta 
2015. “Tomos je nastal iz nič, nato pa v 
Kopru ni zgradil le tovarne in dijaškega 
doma, recimo. Tomos je praktično 
od ustanovitve leta 1954 zgradil pol 
Kopra. Drugo polovico pa Luka, torej 
pristanišče. Zdaj pa se firma, ki je pisala 
zgodovino petega največjega mesta 
v Sloveniji, žalostno bori s propadom 
in stečajem. V njenem zvezdnem času 
je v njej delalo več kot tri tisoč ljudi. 
Zdaj jih tam ni zaposlenih niti 20 več. 
Preveč je v samostojni Sloveniji takšnih 
tragičnih zgodb nekoč uspešnih firm, 
tovarn, blagovnih znamk, ki so živele z 
lokalnim okoljem in vanj tudi vračale, 
preveč.” 

Vsak dvokolesnik ima svojo zgodbo

Popularni Stevo, ki je na TV Koper/
Capodistria zaposlen kot snemalec, z 
ljubeznijo razlaga o vsakem posebej 

od več kot 40 eksponatov, ki so v veliki 
večini Tomosovi mopedi in motorji in 
še nekaj koles, na stenah pa so stari 
Tomosovi prodajni in reklamni plakati. 
“Otroško kolo Tomos,” pokaže na rdeče-
beli eksponat v izložbi, “so izdelovali 
v Subotici v Vojvodini. Takega smo ga 
našli na smetišču skupaj s to plastično 
trobljo na krmilu in pomožnimi kolesi. 
Nič ga nismo obnavljali niti čistili, je 
takšen kot najden. Generacije jugoslo-
vanskih otrok so se v sedemdesetih 
letih na njem naučile voziti kolo brez 
pomožnih koles. Mnogi obiskovalci ga 
opazijo in se ga z veseljem spomnijo.”

Še bolj pritegnejo seveda številni 

 Klavrna sedanjost in 
slavna zgodovina

Tomosovo grmenje: 

mopedi s prepoznavno značko zajčka, 
stegnjenega v elegantnem diru 
oziroma dolgem skoku. Kot rečeno, 
o vsakem Stevo pozna zgodbo: “Evo, 
ta rdeči tomos 15 SL, letnik 1977, 
štiribrzinec, ima prevoženih le 300 kilo-
metrov. Možakar ga je imel na Murterju 
doma, v dnevni sobi. Težko se je ločil 
od njega, a ga je dal za naš muzej. Ta 
BT 50, letnik 1986, je bil v Radencih 
in 32 let prekrit z rjuho. Prevoženih 
ima le 1000 kilometrov.” Pol zbirke 
Tomosovih mopedov v muzeju ima 
prevoženih manj kot 2000 kilometrov, 
mimogrede navrže Stevo: “Stari, a so 
kakor novi in vsi vozni!” Še posebej z 
grenkobo pripoveduje o Tomosovih 
mopedih iz Nizozemske: “Hydria, ki je 
bila lastnica Tomosa med letoma 1998 
in 2015, se je na koncu odločila zapreti 
tovarno na Nizozemskem. Takoj sem 
se podal na sever in pripeljal nekaj 
čisto novih primerkov iz tovarne, ki so 
jo prodajali. Tale 4 TL ima na števcu 18 
kilometrov, pa še te sem sam naredil 
tukaj. Še zmeraj nov je tudi zeleni NTX 

Els in Jan s Tomosovimi majcami ob Lijani Perko in ustanovitelju muzeja Stevu Vujiću
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S je za Sežano
V povojnem obdobju so na Krasu iskali možnosti za razvoj nove 
industrije in kljub deljenim mnenjem in dvomom o upravičenosti in 
možnosti proizvodnje motornih koles se je ideja načrtovalcev nove 
tovarne julija 1954 uresničila s podpisom sklepa o ustanovitvi tovarne 
motornih koles v Sežani.
Že naslednji mesec se je v dokumentih prvič pojavilo tudi ime TOMOS 
– TOvarna MOtornih koles Sežana. Nekaj mesecev kasneje, in sicer 
oktobra leta 1954, ko je dokončno rešena usoda cone B Svobodnega 
tržaškega ozemlja, se slovenska vlada odloči, da se bo tovarna zgradila 
v Kopru, ki je že postajalo glavno središče primorske industrije. 
Tovarna Tomos torej nikoli ni stala v Sežani, pa čeprav je v tovarniškem 
logu S ostal, da je tudi ime bolj zvočno. Leta 1959 je nove prostore 
Tomosa v Kopru odprl jugoslovanski predsednik Josip Broz - Tito. Prva 
motorna dvokolesa so v Kopru izdelovali v sodelovanju z avstrijskim 
Puchom, svoje motorje pa so razvili v šestdesetih letih in z njimi tudi 
dirkali na asfaltnih pistah Evrope ter osvojili dve italijanski prvenstvi 
in eno evropsko. Skupaj je bilo doslej izdelanih več kot štiri milijone 
Tomosovih mopedov. Od novembra 2015 je Tomos v lastništvu 
celjskega podjetnika Iztoka Pikla oziroma MBO Kabel. 

50, prav tako iz Nizozemske. Nizozem-
ske Tomosove modele prepoznate po 
tem, da imajo na prednjem blatniku 
Tomosov znak, ki je videti kakor izvesek 
ali starinska registrska tablica.”

Med številnimi dvokolesniki ima 
posebno mesto colibri, dvo- ali trobr-
zinski moped, ki so ga v Tomosu začeli 
izdelovati v drugi polovici petdesetih. 
“Sprva je bil v vojaški zeleni barvi. Tak 
kot ta tukaj, ki je tudi naš najstarejši 
primerek z letnico izdelave 1957. 
Nato je bil še rdeč ali moder z belimi 
dodatki,” razlaga Vujić. V sedemdesetih 
ga nasledita popularni automatic in 
danes že ikonični APN. Te so vozili tudi 
poštarji po vsej Jugoslaviji. “Ni bilo 
malo primerov, ko se je kdo zaposlil 
kot pismonoša samo zategadelj, da 
je lahko vozil službenega tomosa,” še 
pove Vujić.

Kult v Jugoslaviji, na Nizozemskem 
in še kje

Medtem v muzej na slabih 70 kvadrat-
nih metrih prostora vstopi nizozemski 
par. S spuščenimi čeljustmi se ozirata 
naokoli in z lahkoto - zavoljo omen-
jenih rumenih in oranžnih tablic na 
prednjih blatnikih - prepoznavata 
nizozemske modele. Jan in Els, “kratko 
za Elisabet”, razloži gospa, prihajata iz 
kraja v bližini Rotterdama, mi izdata. 
“Potujeva po Evropi z avtodomom. Bila 
sva v Nemčiji, Avstriji, Hrvaški, Italiji, 
zdaj sva v Sloveniji. Prej, ko še otroci 
niso bili odrasli, smo poleti zmeraj šli 
na morje zgolj v Francijo. Ljudje tukaj 
so čudoviti, vsa dežela je čudovita in 
ja, seveda poznava Tomos,” navržeta 
vzhičena. Jan: “Na Nizozemskem je 
Tomos še sedaj pojem. Obstajajo klubi 
ljubiteljev in lastnikov Tomosovih 
dvokoles, prirejajo srečanja, tekmo-
vanja, menjujejo dele. Vedno znova so 
pri nas internetne dražbe za Tomosove 
mopede.” Jan pojasni, da so omenjene 
tablice na Nizozemskem dokaz, da je 
lastnik plačal zavarovanje. “Oranžna je 
za mopede, ki dosežejo hitrost do 25 
kilometrov na uro, rumena za tiste do 
50 kilometrov na uro. Ampak ko smo 
bili mladi, smo si jih predelali, da so 
drveli bistveno hitreje,” se smeji Jan. 
Pove, da sam sicer ni imel tomosa, 
prijatelji pa že. Žena medtem ugotovi, 
da je kot sedemletni otrok vozila To-
mosovo kolo iz Subotice, menda prav 

takšno, kakršno je v izložbi. Na koncu 
oba kupita majice s Tomosovim logom 
in v skrinjici za prostovoljne prispevke 
pustita več bankovcev, kot bi človek 
mislil, da je treba. Jan na koncu še ves 
prostor z razstavljenimi Tomosovimi le-
potci za spomin posname na digitalno 
kamero in se Stevu ne more dovolj zah-
valiti za čudovito nostalgičen začetek 
še enega svojega počitniškega dneva. 
Na vratih pa so že novi obiskovalci.

“Slovenski tomos je poceni, robusten 
in retro. Če ga vozite, hočejo vsi, ki 
vas vidijo, postati vaši prijatelji,” je 
pred petimi leti novinar londonskega 
časnika Guardian opisal moped iz 

Kopra, ki se zadnjih 60 let ni veliko 
spremenil. Tomos je poleg tovarne v 
Kopru in na Nizozemskem dvokole-
snike sestavljal tudi v Gani. Tomose, ki 
so jih z lastno glavo snovali v kopr-
skem Inštitutu Tomos, so izdelovali in 
izvažali v te države, strašno priljubljeni 
pa so tako ali tako bili po vsej nek-
danji Jugoslaviji. V njej so podobno 
kot v deželah Beneluksa dobili kultni 
status. Tomose poznajo tudi čez lužo, 
v Združenih državah Amerike, pa v 
Španiji, Madžarski in v skandinavskih 
državah. “Tam so jih imeli radi, saj so 
Tomosovi zanesljivi motorji brez težav 
odlično delovali tudi v njihovem hlad-
nem podnebju,” poudari Stevo.
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Ker te tomos ne pusti na cedilu
V Večeru smo letos v prvi polovici julija pisali o pustolovcih iz Bukovcev 
in Dornave, ki sta se vrnila s štiritedenske poti na norveški Nordkapp in 
nazaj na Ptujsko polje, dolge več kot osem tisoč kilometrov. Ljubitelja 
starodobnikov Silvo Mlinarič in Borut Šega sta pot opravila z več kot 
petintrideset let starima tomosoma. Ker sta pač Tomosov slogan Moped, 
ki te ne pusti na cedilu očitno vzela zares. Kljub manjšim težavam sta 
misijo srečno prevozila. 

Izvenkrmni motor v knjigi rekordov

Vodička Lijana Perko, ki goste pričakuje 
vsak delovni dan med 8. in 13. uro, 
povzame: “Še dandanes so po bivših 
jugoslovanskih republikah številni 
mehaniki in mehanične delavnice, ki 
so posebej specializirani za Tomosove 
motorje, saj so to bile izredno vzdržljive 
in zanesljive mašine. Še posebej prilju-
bljeni so bili modeli APN.”

Ko so v osemdesetih prvi jugoslo-
vanski gastarbajterji začeli domov 
uvažati prve težke japonske motorje, 
kot so bili suzukiji, honde, yamahe ali 
kawasakiji, se je malih tomosov vsaj na 
vzhodu Slovenije prijel malce porogljiv 
vzdevek “tomasaki” (to ima vsak). 
Ampak tedaj morebiti res ni bilo ju-
goslovanske družine, v kateri kdo ne bi 
vozil tomosa. Tomose so za nameček 
izvažali tudi v Švico, Nemčijo, Veliko 
Britanijo, Avstrijo, Francijo, Italijo. Bili 
so to časi Tomosovega grmenja tudi 
na najbolj oddaljenih kotičkih sveta, 
o čemer so po čezoceanskih plovbah 
pripovedovali mornarji iz Luke Koper. 
Seveda, Nizozemska je imela/ima 
kolonije po vsem svetu.

Perkova me opozori na še en eksponat v 
muzeju, ki pa ni dvokolo: “To je izvenk-
rmni motor, popularna Tomosova štirica. 
Pristala je v Guinnessovi knjigi rekordov 
kot najbolj prodajani izvenkrmni motor 
z močjo manj kot pet konjskih moči na 
svetu. Od leta 1995 jih ne izdelujejo več, 
prodali pa so jih kar pol milijona.”

Stevo pa je najbolj ponosen na zlatega 
tomosa, dvocilindrskega 175, iz sredine 
sedemdesetih let: “To pomeni 175 
kubičnih centimetrov prostornine 

motorja. To je največji motor, kar so 
jih v Tomosu kdaj zasnovali in skovali.” 
Motor, ki bi s končno hitrostjo 135 kilo-
metrov na uro v prahu za seboj pustil 
tedanje vodilne motorje te kubature, 
jawe in MZ-je, žal, ker niso mogli dovolj 
povečati jakosti šasije, ni nikoli šel v 
masovno proizvodnjo. Izdelali so jih 
le sedem ali osem in eden od njih je, 
posojen od Hydrie, torej na ogled v 
koprskem muzeju.

Vujić pravi, da so prostori muzeja v 
Kidričevi ulici postali premajhni in to 

je tudi videti. “Občina se zanima za 
moj projekt in bi bilo prav, ko bi ga 
prevzela. Muzej bi lahko tako dobil 
primernejše prostore, postal bi multi-
medijski in predvsem ne bi bil odvisen 
več zgolj od mojega entuziazma,” še 
pove Stevo Vujić, ki je hvaležen občini 
in tudi županu Borisu Popoviču, da 
sta podprla njegov muzej in društvo 
Tomos, ki je doslej zbralo in rešilo 
blizu sto Tomosovih dvokoles. Vsi 
so pripravljeni iti, odpeljati v nove 
zgodbe. 

V Kopru so nekaj časa izdelovali tudi popularne Spačke
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V Coni Tezno tudi pisarna 
Izpitnega centra Maribor

Med izpitnimi centri v naši državi, 
ki sodijo v okvir Agencije za varnost 
prometa Republike Slovenije in so 
namenjenimi vzgoji kandidatov 
za pridobitev  vozniških dovoljenj 
kategorije B, je tudi Izpitni center 
Maribor.  V Contactu smo že obširno 
poročali, da si je center v minulih 
mesecih uredil kakovosten poligon 
za vadbo kandidatov prav pri vstopu 
v Cono Tezno, ob Perhavčevi ulici in 
Cesti k Tamu. S tem pa je bil izrečen le 
A te zgodbe, B se je oglasil v sredini 
septembra, ko so se v Cono Tezno 
priselili še pisarniški prostori Izpitnega 
centra Maribor. In kot piko na i lahko 
označimo svečanost ob prihodu centra 
v Cono Tezno. 

Lični vhod v pisarniške prostore izpitnega centra

Stork odprtih vrat
Stork, blagovna znamka naravne-

ga, veganskega in ekološko »pride-

lanega« sladoleda v Coni Tezno, 

te dni praznuje prvi rojstni dan. 

Zadeva se je, kot pravijo, prijela. 

Dobro se še spomnimo mogočne 

»veselice« v obliki dneva odprtih 

vrat, ki je pospremila Storkov start. 

Sedaj pa je naokrog okroglo leto in 

spet se je spodobilo nekaj takega. 

Zgodilo se je na sedežu podjetja v 

soboto, 22. septembra. Uživačev, 

mladih in nekoliko starejših, kljub 

dežju ni bilo malo.. A priložnost so 

13. oktobra dobili še tisti ljubitelji 

naravnih sladolednih dobrot, ki  na 

prvo srečanje niso mogli priti ali pa 

jih je od tega odvrnilo vreme.  



Bodite z nami 
na poslovnem mreženju in brunchu 

za direktorje, vodje, menedžerje in 

vse, ki vas vodenje zanima

•	 okrogla	miza	o	voditeljstvu	z	direktorji,	

ki	so	se	predstavljali	na	naslovnicah	

Revije	Direktor

•	 mreženje	z	uspešnimi	podjetniki,	

direktorji,	vodji	in	priložnost	za	nove	

poslovne	povezave

•	 tips&tricks	vodstvenih	vsebin,	ki	vam	

lahko	koristijo	pri	vsakodnevnem	

poslovanju

•	 akademski	glasbeniki,	poslovna	moda,	

plesni	ritmi,	pogostitev	in	darilca	za	

udeležence

Zagotovite si mesto v naši družbi že danes!

Pošljite nam pisno prijavo na elektronski naslov: pisarna@revija-direktor.si. Po uspešni prijavi boste 

prejeli potrdilo in vse informacije, ki so povezane z dogodkom. Prijave sprejemamo do zapolnitve 

mest. V primeru prevelikega števila prijav bomo upoštevali tiste, ki bodo prispele prej.

Prijave so odprte do petka, 16. 11. 2018 do 8.00.

DirektorEVRA

9.30—12.30
Poslovna stavba Menerga, 

Zagrebška 102, Maribor

21. 

Povezujemo! Vabimo na

PoSLoVNo MreŽeNJe iN BrUNCH 

za direktorje
novembra 

2018
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