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Daljnogled

Takšno, ki bo prevetrila 
domala ukoreninjeno naftno 
vseprisotnost? Takšno, ki pri 
plačevanju goriva ne bo več 
pričarala na obraz voznikov 
potnih srag negotovosti 
vsakič, ko bo denimo 
bližnjevzhodni metulj zamahnil 
s svojimi sila kompleksnimi 
geopolitičnimi krili? Takšno, 
ki bo naravi po brezobzirnem 
udrihanju končno hrepeneče 
ponudila roko sprave? In 
ne nazadnje takšno, ki bo 
lahko tudi Slovenijo, če bo 
le znala zgrabiti priložnost, 
znova ponosno postavila 
na svetovni radar? Radar 
napredne tehnološke prakse, 
ki ustvarja dodano vrednost z 
mobilnostno prihodnostjo.

Piše: Matej Grošelj
Foto: Matej Grošelj in 
            Saša Kapetanovič

TESLA

Topel nadih zadnjih poletnih sončnih 
vzdihljajev daje mehkim limuzinskim 
linijam prav posebno veljavo. Lepa 
je. In takšna, kot bi jo bili snovalci od 
vekomaj ustvarjali pod budnim očesom 
evolucijskih pravil avtomobilizma. A 
je niso, kajti pred nami je električno 
gnani novorojenec slovitega imenskega 
pedigreja Tesla, model S, ki ga je genialni 
inovator Elon Musk predstavil kot 
orožje, ki kani v večna lovišča poslati 
manj učinkovite motorje z notranjim 
izgorevanjem. Prav tiste, ki s svojimi 
plinskimi izločki in hrupom dandanašnji 
neutrudno okužujejo zemeljsko obličje 
in našim zanamcem izstavljajo preteči 
račun matere narave. 

OGLEDALO

Teslova nova limuzina, ki jo do svoje 
avtomobilske industrije venomer 
pedantno zaščitniški nemški mediji 
postavljajo celo ob bok domačim 
paradnim konjem, kot so denimo 
Mercedes-Benzov razred S, BMW-jeva 

serija 7 in Porschejeva panamera, je 
na avtomobilistični zemljevid udarila 
kot strela z jasnega. Drži, 43-letni 
ameriški strateg Musk – zdaj se med 
drugim uspešno ukvarja tudi s solarno 
in vesoljsko tehnologijo – je prihod 
avtomobila, ki celotni industriji nastavlja 
ogledalo samozavedanja, napovedal že 
pred leti, a verjetno 
niti sam ni pričakoval 
tega, kar se je godilo 
kasneje (in se še 
vedno). 

VIRALNO ŠIRJENJE

Danes, kakšno leto 
po predstavitvi 
onkraj luže, je slika 
jasna: tesla S se 
prodaja bolje kot vroče žemljice in kljub 
najsodobnejši tovarniški tehnologiji v 
kalifornijskem Fremontu ponudbi ne 
uspe slediti rastočemu povpraševanju. 
To se krepko pozna na finančnih trgih, 
ki so Teslovo delnico in njene lastnike 
nagradili z več kot desetkratno rastjo 
od začetka kotacije (v letu 2010), in 

seveda v dolgih čakalnih vrstah, ki jih 
bo šlo kmalu meriti kar z letnim vatlom. 
Širjenju nove, trajnostne in okoljsko 
vzdržne paradigme mobilnosti se viralno 
pridružujejo druge celine in države. V 
prvih šestih mesecih letošnjega leta so pri 
Tesli prodali že 10.000 avtomobilov, pred 
kratkim so vstopili v Evropo, odpirajo 

se vrata v daljnevzhodni 
svet množičnosti ... Med 
»trendsetterji«, ki so v 
svoje garaže že parkirali 
teslo S, najdemo tudi 
holivudske veličine, 
kot so Cameron Diaz, 
Morgan Freeman, Jennifer 
Garner, če naštejemo le 
nekatere. Toda, čemu vsa 
ta evforija? Zakaj tako 
nenadoma? In kaj se 

pravzaprav v resnici skriva za Teslovo 
mojstrsko ukrojeno obleko?

DOMA

Za odgovore smo povprašali Mateja 
Čera in Gašperja Žvana, idejni vodji in 
zastopnika ljubljanskega podjetja Avant 

Slovenija bi bila 
lahko prva na 
svetu, ki bi se v 
celoti omrežila s 
polnilnicami.
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1 (zgoraj) Tesla Model S
2 (levo) Notranjost vozila

3 (desno) 
Matej Čer in Gašper Žvan, Avant Car

4 (na drugi strani)  
Volanski del in detajli vozila



pogone in lastnikom avtomobilov 
golfovega razreda omogočajo, da 
kupujejo prestižne tesle.« 

SLOVENIJA

Kako pa je pri nas? Subvencij še ni na 
vidiku, saj se bolj govori o varčevanju, 
čeprav bi bilo sila koristno podpirati 
perspektive, ki pomenijo nove možnosti 
ustvarjanja dodane vrednosti. Evropska 
unija s programom Obzorja 2020 v 
vrednosti skoraj 80 evrskih milijard 
zajeten del raziskovalno-inovacijske 
pogače namenja tudi zeleni energiji 
in transportu. Slovenija bi bila lahko s 
svojo majhnostjo in ugodno geografsko 
lego prva na svetu, ki bi se v celoti 
omrežila s polnilnicami, saj bi, če 
bi jih postavili v radiju denimo 50 
kilometrov, s tem oskrbeli tudi vse 
druge električne avtomobile, katerih 
domet je manj kot 200 kilometrov. Tako 
bi se Slovenci upravičeno postavili na 
svetovni radar, in če bi znali to unovčiti, 
bi se lahko odkrito spogledovali z 
multiplikativnimi učinki koristi. Pri 
podjetju Avant car so nam zaupali, da 
bodo v svoj poslovni model za začetek 
vključili 20 tesel S, ker vedo, da je 
napredek v novih možnostih, ki bodo 
nadomestile zdaj že docela izčrpane 
»krave molznice«. In ker verjamejo, da 
je za vse nas prišel čas za novo, odprto 
in daljnosežno razmišljanje. 

uveljavljeni konkurenci z motorji z 
notranjim izgorevanjem, v marsičem 
pa celo prednjači, denimo varnosti, 
prostornosti, naprednem 'infotainment' 
sistemu po vzoru jabolka iz Silicijeve 
doline ter poslovnem modelu prodaje 
po spletni strani in brez posrednika.« 

Zmogljivosti? V 
številkah najmočnejše 
različice natanko 422 
»konjev«, dirkaški 
4,5-sekundni pospešek 
z mesta do stotice in 
nič škodljivih izpustov. 
Pri tem avto skoraj ne 
potrebuje servisov, z 
enim polnjenjem lahko 
že danes prevozite 
tudi 500 kilometrov, v 
dveh letih pa snovalci 
obljubljajo celo doseg 
1000 kilometrov.

INFRASTRUKTURA

Kako poteka polnjenje? 
»Povsem enostavno,« 

pravi Čer. »Z navadno vtičnico 
polnjenje litij-ionskih baterij traja 
najdlje, s trifazno okoli štiri ure, 
s Teslovimi brezplačnimi hitrimi 
solarnimi polnilnicami pa celo manj 
kot uro. Možna bo tudi menjava 
baterij, ki traja vsega 90 sekund.« 

car, ki zasleduje premiso tehnološko 
in okoljsko napredne, stroškovno 
učinkovite ter potrebam posameznika 
ukrojene mobilnosti. Ne preseneča, da 
so med prvimi v svetovnem merilu, ki 
bodo vključili tesle v svojo najemno 
floto. »Sledimo našemu poslanstvu in 
skušamo s strategijo, ciljno usmerjeno 
v prihodnost, 
sooblikovati 
smernice in 
omogočati 
dodano vrednost 
v mobilnosti,« 
pojasnjuje 
tehnološki entuziast 
Čer, ki v električnem 
pogonu vidi 
novo paradigmo 
mobilnosti: 
»Proizvajalci, ki 
se poizkušajo z 
električnimi vozili, 
se zvečine spopadajo 
z visokimi 
proizvodnimi 
stroški, 
tehnološkimi omejitvami – predvsem 
glede dometa – in težavami pri prodaji. 
Toda s Teslovo limuzino S se je plošča 
obrnila, saj so Američani pokazali, 
da je mogoče narediti zmogljivo 
električno limuzino visokega razreda, 
ki je po lastnostih povsem enakovredna 
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In ko gledamo širšo sliko, se prav 
v polnjenju skrivajo priložnosti za 
ustvarjanje dodane vrednosti. »V ZDA, 
kjer imajo lastniki tesel brezplačno 
polnjenje do konca življenja, bo 
do konca leta 2014 že 85-odstotna 
prepletenost hitrih polnilnic med 
obalama. Tudi na Norveškem so že 
vzpostavili mrežo šestih hitrih polnilnic 
na najpomembnejših prometnih 
krajih, kar v praksi pomeni, da je 90 
odstotkov prebivalstva v radiju 320 
kilometrov okoli polnilnic. Pri Tesli so 
na svetovnem avtomobilskem salonu 
IAA v Frankfurtu še napovedali, da 
bodo v Evropi že do konca leta 2014 
vzpostavili dobro povezano mrežo 
hitrih polnilnic. Z odločnimi koraki 
seveda prihajajo tudi druge države, 
Nemčija, Švica in Nizozemska, kjer 
do leta 2015 napovedujejo postavitev 
solarnih polnilnic s 50-kilometrskim 
radijem pokritosti,« impresivne podatke 
enega za drugim niza Žvan, obenem 
pa ne pozabi omeniti subvencij, ki jih 
po svetu delijo okoljsko ozaveščenim 
kupcem: »Američani ponujajo od 7500 
do 12.000 dolarjev subvencij ob nakupu 
tesle, katere cena se v ZDA začne pri 
okoli 62.000 dolarjih, tudi Norvežani, 
ki dobesedno sedijo na nafti in se te 
dni ubadajo predvsem z mislijo, kako 
najbolj dobičkonosno vložiti naftne 
presežke, spodbujajo alternativne 

Teslov model 
S je genialni 
inovator Elon 
Musk predstavil 
kot orožje, ki 
kani v večna 
lovišča poslati 
manj učinkovite 
motorje z notranjim 
izgorevanjem.


