
 

PREDLOGI ZA ELAPHE S PERSPEKTIVE 

POLITIČNE EKOLOGIJE 

UVOD 
Elaphe je inovativno tehnološko podjetje, ki je danes prepoznavno na globalni ravni. Razvija             

učinkovite in bolj trajnostne tehnološke rešitve na področju mobilnosti, hkrati pa se ukvarja tudi z               

razvojem pametnih sistemov znotraj tega področja. Začetki podjetja izhajajo iz prepoznavanja in            

iskanja rešitev na sodobne okoljske probleme in družbene potrebe. Takšen cilj je podjetje vodilo              

v razmislek, kako predelati oziroma na novo koncipirati pogonski motor na način, da bo ta               

tehnično brezhiben in okolju prijaznejši kot drugi motorji. Ob opisani dimenziji “ekološkosti”            

podjetja je podjetje ekološko še na vsaj tri pomembne načine: 1.) na ravni zelene tehnologije, ki                

jo podjetje trenutno raziskuje in proizvaja; 2.) na ravni energetsko in materialno učinkovitih praks              

znotraj produkcijskega procesa, ter; 3.) na ravni (trenutno le delno razvite)           

ekološko-socializacijske vloge podjetja, tako pri zaposlenih kot tudi v širšem institucionalnem           

kontekstu.  

Na tej podlagi pri podjetju Elaphe prepoznavamo pomembne elemente ekološkosti in ga kot             

tako uvrščamo med moderna podjetja s sodobnim načinom razmišljanja. Glede na Dryzkovo            

tipologijo različnih okoljskih diskurzov oziroma mišljenjskih okvirov (Dryzek, 2018) lahko podjetje           

umestimo pod šibki ekološki modernizem. V tem dokumentu predlagamo nekatere dodatne           

razmisleke in ukrepe, s katerimi bi podjetje lahko še poglobilo svojo ekološkost tako navznoter              

(med sodelavci, v produkcijskem procesu, itn.) kot navzven (podpiranje oziroma sodelovanje s            

civilno družbo, nadzor in skrb nad širšo produkcijsko verigo, itn.). Tako bi se podjetje vrnilo h                

koreninam, postalo še bolj napredno podjetje, izboljšalo svojo podobo v javnosti, povečalo            

motivacijo in produktivnost zaposlenih ter pridobilo pomembne ekonomske koristi. S tem bi            

podjetje prešlo v globoki ekološki modernizem in ga na trenutke tudi preseglo - na primer z                

vzpostavitvijo finančnega sklada za financiranje smiselnih trajnostno-mobilnostnih aktivnosti        

civilne družbe ali nevladnih organizacij, ko bi objektivne razmere v podjetju (dobičkonosnost,            

itn.) to dopuščale. Ob tem naj izrazimo, da se zavedamo položaja podjetja na visoko              

 



 

konkurenčnem, globalnem avtomobilističnem trgu, zato smo poskušali predloge čim bolj          

uskladiti s to pragmatično realnostjo. Kot pa bomo (upamo) pokazali, so predlagani ukrepi lahko              

pozitivni tudi iz ekonomskega in finančnega vidika, in nikakor ne predstavljajo zgolj stroška             

oziroma porabe dragocenih virov in časa. 

Dokument je razdeljen na pet poglavij. Prvo poglavje je namenjeno kratkemu povzetku sklepov,             

preostala štiri pa pokrivajo štiri različne tematske sklope (politika, delavci, zunanje okolje in             

lokalna skupnost, ter ekologija). Ta štiri poglavja so razdeljena na več podpoglavji, ki se              

navezujejo na določene teme znotraj posameznih sklopov. Sestavljena so iz vsebinskega           

povzetka oziroma refleksije, ki temelji na pregledu literature in opravljenih intervjujih s            

predstavniki podjetja Elaphe, in iz njih sledečih predlogov. Pričujoči dokument naj bo torej             

razumljen kot izziv in dodatna spodbuda k globljem premisleku o možnih nadaljnjih vizijah,             

strategijah in razvojih poteh podjetja Elaphe. Naši predlogi, ki sicer zaradi objektivnih omejitev             

raziskave ne odsevajo sistematične analize celotnega podjetja, se pomikajo k usmeritvam za            

moderno, konkurenčno in hkrati družbeno-ekološko ozaveščeno in odgovorno podjetje.  

 

  

 



 

POVZETEK SKLEPOV 

1. Sklop ‘Politika’ 

A.) Politični okvir: -Podjetje naj poglobi zavedanje o politični uokvirjenosti družbeno-ekonomskih 

in tehnoloških razmer preko refleksije vsebine, odprte na obeh intervjujih, podrobneje pa preko 

izbranega nabora del (glej Prilogo). -Podjetje naj, ko bodo razmere primerne, vzpostavi sklad za 

finančno podporo nekaterim na trajnostno mobilnost usmerjenim civilnim 

skupinam/organizacijam. S tem bi podjetje med drugim posredno vzpostavljajo trg za električna 

vozila. 

B.) Okoljske regulative: -Podjetje naj nekoliko bolj ponotranji okoljske vidike učinkovite 

proizvodnje in potencialno izvede kakšen okoljski ukrep, ki se mogoče na kratek rok ne bi 

povsem splačal, a bi imel številne druge pozitivne učinke.  

C.) Politično-okoljska zavest pri zaposlenih: -Podjetje naj izvede nekatere ukrepe za nadaljnjo 

poglobitev zavesti zaposlenih o družbeno-ekoloških aspektih lastnega podjetja: krajše, 

interaktivno predavanje; manjši lifleti/lističi (tudi v e-obliki); kratki, udarni, verjetno A3 plakati; A3 

listi z vprašanjem/trditvijo. 

D.) Cilji in širša usmeritev: -Podjetje naj ponovno obudi možnost finančnih nakazil v karitativne 

ali z mobilnostjo povezane projekte v božičnem času. Odločitev o tem kam s sredstvi naj bo v 

pristojnosti zaposlenih. 

2. Sklop ‘Delavci’ 

 
A.) Oblike zaposlitve: -Podjetje naj v večji meri ponotranji pozitivne vidike pogodb za nedoločen 

čas, saj imajo le-te mnoge pozitivne učinke na delovanje podjetja. To naj poveže s še bolj 

participatornimi oblikami upravljanja. 

B.) Skrb za delavce in njihovo razlikovanje: -Podjetje naj se zave, da izjave o lenosti evropskih 

delavcev zakrijejo dejstvo, da ob kulturi obstajajo pomembnejše determinantne produktivnosti 

 



 

zaposlenih. -Zaradi pragmatičnosti in potencialnih sporov v času krize, ki bi škodovali vsem, naj 

podjetje opusti razmišljanje o kulturno pogojeni lenosti zaposlenih in se v še večji meri posveti 

ukrepom za povečanje notranje motiviranosti sodelavcev. -Podjetje naj v večji meri ponotranji 

dejstvo, da je socialni steber eden glavnih treh stebrov trajnostnega razvoja. 

C.) Sodelavčeva motivacija: podjetje naj pri gradnji sodelavčeve identitete in motiviranost bolj 

sistematično gradi na družbeno-ekoloških vidikih proizvodnje (glej tudi poglavje 1. točka 3.). 

D.) Delavci znotraj produkcijske verige in širši pogled nasploh: Podjetje naj sprva razmisli, nato 

pa tudi implementira določene korake, s katerimi bi šlo v smeri gradnje družbeno-okoljsko 

prijaznejše produkcijske verige. Pomaga si lahko z nekaterimi ustaljenimi iniciativami. 

3. Sklop ‘Zunanje okolje 

A.) Interdisciplinarnost kadrov in študentje: -Večja starostna razlika kadrov, kar pomeni še več 

sodelovanja s študenti. -Zaposlovanje in izobraževanje kadra, ki ima interdisciplinarna znanja. 

B.) Sodelovanje z lokalno skupnostjo: -Vsako leto, ko podjetje posluje boljše kot prejšnje, se 

lahko sorazmerno s to izboljšavo poveča tudi dobrodelni prispevek oz. se ta dobrodelni 

prispevek nameni za delovanje civilnodružbenih organizacij. -Ko gre za dejanski stik z lokalno 

skupnostjo se lahko ta vzpostavi na primer s pomočjo vnovične uvedbe izobraževanj ljudi o 

električni mobilnosti in podobnih tematikah. -Sodelovanje ne zgolj z združenji na področju EU 

ampak tudi z civilnodružbenimi organizacijami v Sloveniji s pomočjo ustanovitve sklada za 

financiranje le teh. -Sodelovanje z lokalno skupnostjo glede gradnje novega produkcijskega 

obrata s pomočjo raznih posvetov s civilnodružbenimi organizacijami in s prebivalci.  

C.) Priprava poslovnega načrta: Širše zastavljeno pripravljanje le tega. Vključevanje ljudi in 

podjetji iz drugih področij. 

4. Sklop ‘Ekologija’ 
A.) Razvojno-proizvodni proces: Priložnost predstavlja koncept krožnega gospodarstva, ki je 

vse bolj viden tudi na ravni politik in podpornih finančnih mehanizmov Evropske Unije. Prednosti 

takšne usmeritve so možna dodatna sredstva za bolj okolju prijazen proizvodni proces, tudi v 

 



 

razvojni fazi produktov. Pomembnost uvida v celotno dobavno verigo za udejanjanje družbeno- 

okoljske odgovornosti. 

B.) Raven končne uporabe tehnologije: Vzpostavljanje strateških partnerstev ki omogočajo večji 

nadzor nad uporabo tehnologije v končnih produktih in storitvah, ki so v skladu z vrednotami 

podjetja in dolgoročnimi in sistemskimi vizijami trajnostne mobilnosti (tj. kjer individualno 

avtomobilijo zamenjajo koncepti in modeli soupravljanja, javnega solastništva, krožnosti in 

delitve). 

C.) Podjetje kot nosilec in akter (pozitivnih okoljskih) sprememb: Podpiranje civilnodružbenih in 

nevladnih iniciativ in raziskav na področju trajnostno-mobilnostnih rešitev  

D.) Ekološka mentaliteta in socializacijska funkcija znotraj podjetja: Okoljski seminarji in 

delavnice za zaposlene; študija ki bi prinesla uvid v motivacije zaposlenih (ter kje na hierarhiji 

motivacij se nahaja okoljska komponenta oziroma prednosti Elaphove tehnološke rešitve) 

E.) Tehnološka, družbena in/ali ekološka inovacija: Zavzemanje za bolj progresivne pristope k 

celovitem (družbeno-tehnološko in družbeno-ekološko integriranem) razvoju produktov in 

storitev, tudi preko spoznavanja novih konceptov in modelov trajnostne ekonomije in 

participatorne zasnove produktov (npr. na platformah osnovani kooperativizem, odprtokodnost). 

 

 
 

  

 



 

1. POLITIKA 

1. Povzetek: politični okvir 

Podjetje Elaphe se zaveda pomena in teže politike pri svojem delovanju, čeprav ne vedno v               

celoti, oziroma to politično določenost in uokvirjenost včasih jemlje kot samoumevno. Podjetje            

brez že več desetletij trajajočih okoljskih mednarodnih in državnih politik ne bi obstajalo, tudi              

danes pa jim evropski in drugi projekti - kot posledica oz. nadaljevanje teh procesov in politik -                 

predstavljajo pomemben vir dohodka in razvoja. Smisel institucije države je tako v tem, da              

postavlja standarde in spodbuja podjetja in posameznike, a hkrati ne na način, ki bi v preveliki                

meri določal razvoj ter podjetjem in potrošnikom na pladnju serviral vse, kar si ti želijo. Po drugi                 

strani pa države tudi ne smejo biti povsem brez moči, saj je prav, da kaj usmerijo in spodbudijo.  1

Na ravni Slovenije je bilo podjetje v preteklosti politično aktivno (priprave študij za ministrstva,              

izobraževanje državnih uradnikov, ipd.), danes pa se osredotoča predvsem na razvoj in            

proizvodnjo ter tako prepušča politično sfero drugim akterjem. Je pa sedaj nekoliko bolj politično              

aktivno preko dveh evropskih združenj, preko katerih poskuša sooblikovati politiko na ravni EU. 

Predloga: 

- Podjetje lahko poskuša v večji meri ponotranjiti in poglobiti zavedanje o politični uokvirjenosti              

družbeno-ekonomskih in tehnoloških razmer, ki vladajo na področju električne mobilnosti in           

širše (trajnostna mobilnost, energetika, krožno gospodarstvo, ipd.). To se lahko do določene            

mere izvrši že preko ponotranjenja, razmisleka o in refleksije vsebine, odprte na obeh             
intervjujih, poglobljenejše pa preko branja raznih krajših (in par nekoliko daljših) del, ki se              

1 Zgolj kot razjasnitev in ne (toliko) kot priporočilo: kot je direktor podjetja tudi na enem od intervjujev sam dejal, je bilo večino                       
današnjih najpomembnejših tehnologij (telefon, internet, računalnik, itn.) narejenih na podlagi dolgoročnih, finančno stabilnih             
neposrednih ali posrednih podpor. A ta sredstva so bila in so zgolj zelo redko zagotovljena s strani privatnih akterjev, saj si ti želijo                       
predvsem aplikativne in hitroprofitabilne rešitve (so pač privatne družbe, usmerjene na dobiček, to jim ne moremo očitati).                 
Dolgoročne podpore skoraj vedno neposredno ali posredno nudi država (glej večkrat nagrajeno knjigo The Entrepreneurial State                
(2014) ekonomistke Mariane Mazzucato). Takšno je tudi stanje na področju zelenih tehnologij (glej na primer Hall in drugi, 2013,                   
Mazzucato, 2015 ali pa nenazadnje kitajsko politiko kot praktični primer povedanega). Prav močna država je eden ključnih razlogov                  
za uspeh Kitajske in nekolikšno zaostajanje Evrope na področju zelene tehnologije. Država je torej bila in je v določenih državah še                     
zmeraj zelo pomemba. Za rešitev okoljske krize država ne bi smela biti zgolj usmerjevalec, temveč tudi proaktiven, dokaj močan                   
igralec na trgu. Tako bi se lahko na eni strani bazično raziskovalo, na drugi pa bi se lahko določene tehnologije brez večjih pretresov                       
(ustrezni pogoji financiranja, ipd.) dovolj hitro razvile. Takšna proaktivna država bi bila tudi v interesu podjetij, ki delajo v smeri                    
socialno in/ali okoljsko prijaznih rešitev, saj bi z njo in ob njej rastla in se razvijala. 

 



 

ukvarjajo s to tematiko (Andrej Detela je lahko tu dober svetovalec, ob tem pa tudi v prilogi na                  

koncu dokumenta navajamo izbor nekaterih del po našem izboru). To bo pripomoglo k             

celovitejšem, holističnem pristopu podjetja in omogočilo nekoliko drugačno, globlje razumevanje          

povezave med politiko in delovanjem podjetja. To lahko med drugim pripelje do bolj informirane              

priprave preciznejših strategij in ukrepov za prihodnost. Vse to lahko še posebej v današnjih              

politično turbulentnih časih predstavlja konkurenčno prednost. 

- Ob zavedanju objektivnih omejitev (na primer delovanje na visoko konkurenčnem           

avtomobilskem trgu), kapacitet in usmeritev podjetja se nam zdi pretekla in trenutna stopnja             

političnega delovanja podjetja smiselna in zadostna. Vseeno pa v skladu s prepoznano            

osrednostjo političnih odločitev in na pogovoru izraženim zavedanjem o izrednem pomenu           

delitve avtomobilov za čistejšo prihodnost predlagamo, da naj podjetje – ko bodo razmere             2

primerne (npr. ko bo podjetje dobičkonosno) – vzpostavi sklad, ki bo podpiral politične (v              
najširšem pomenu besede) dejavnosti nekaterih civilnih skupin, ki se bodo borile za            

električno mobilnost, delitvene modele mobilnosti in druge ukrepe na tem področju. Tako bo             

podjetje preseglo okvir podjetja kot produkcijskega procesa in šlo v smeri podjetja kot nosilca in               

razvijalca ekološke mentalitete in delovanja, hkrati pa bo s tem delovanjem posredno podpiralo             

lastne cilje. Vrnilo se bo h koreninam in sočasno postalo resnično napredno podjetje. Ob tem bo                

podjetje s takšnimi podporami projektom tudi vzpostavljajo razmere za večji interes za električne             

avtomobil med kupci in si tako posredno ustvarjalo trg za lastne avtomobile. 

2. Povzetek: okoljske regulative 

Podjetje v politično postavljenih okoljskih regulacijah ne vidi omejitev, temveč smiselne meje oz.             

postopke, ki bi jih podjetje tudi sicer pogosto zasledovalo, saj je večja učinkovitost industrijskih              

procesov sama po sebi ekonomsko smiselna in se podjetju izplača. To je potrebno storiti tudi               

zaradi varovanja okolja, a ta razlog je nekoliko v odzadju. Podjetje je tudi pogosto pri               

produkcijskih procesih bolj učinkovito, kot to predvideva zakonodaja ali kjer predpisane           

2 Direktor podjetja Elaphe: “Omenil bi da daleč največji ekološki benefit, prednost predstavlja car-sharing, se pravi deljenje vozil,                  
skupna uporaba vozil, to mislim, da je nekaj, česar ne moreš s popolnoma nobeno tehnološko rešitvijo rešiti. Torej gre za čisto, da                      
rečem, družboslovno zadevo, model, po katerem si delimo avtomobile, jih izmenjujemo in prihranimo ogromno surovin s samo                 
izdelavo vozil, ker jih je lahko kar nekajkrat manj na parkirnih mestih. [Prihranimo tudi ogromno] ostalih stvari. Tako da inovacije niso                     
nujno samo tehnološke, ampak tudi družbene.” 

 



 

zakonodaje sploh ni. Tu se ponovno kaže vključenost podjetja Elaphe na področje ekološkega             

modernizma. 

Predlog: 

- Usmeritev je izraz naprednosti podjetja Elaphe in jo podpiramo, ob tem pa predlagamo, da               

podjetje nekoliko bolj ponotranji in se zave okoljskih vidikov čim bolj učinkovite            
proizvodnje. Ob tem bi bilo plemenito, če bi podjetje kdaj tudi izvedlo kakšen okoljski              
ukrep, ki se mogoče na kratek rok ne bi povsem splačal, a bi imel druge pozitivne učinke:                 

manjši okoljski odtis, preseganje okvirjev podjetja kot produkcijskega in raziskovalnega procesa,           

pomemben dokaz zaposlenim in zunanji publiki o resnični ekološki zavezanosti podjetja (to bi             

lahko imelo tudi pozitivne tržne učinke) in podobno. Takšni ukrepi pa morajo biti izvedeni v               

skladu z omejitvami in razmerami na trgu in v podjetju. 

3. Povzetek: politično-okoljska zavest pri zaposlenih 

Podjetje se zaveda delne politične uokvirjenosti svojih usmeritev in delovanja (delavska in            

okoljska zakonodaja znotraj podjetja, okoljsko-podnebna zakonodaja na področju mobilnosti in          

drugi ukrepi niso nekaj »naravnega«), a tega vedenja zavestno ne širi med svoje zaposlene.              

Zaposleni tudi nimajo kakšnega krajšega okoljskega ali družbenega izobraževanja, ki bi           

kontekstualiziral Elaphejeve produkte in zaposlene spodbudil k bolj ekološkem ravnavnju.          

Vseeno pa je podjetje na tem področju že izvedlo nekatere ukrepe (vzpostavitev kolesarnice,             

kombi za izposojo med zaposlenimi, nekaj električnih koles in skuterjev za zaposlene, itn.). 

Predlog: 

- Podpiramo sedanje ukrepe podjetja, saj s takšnimi ukrepi podjetje odpira možnosti zelene             

mobilnosti za zaposlene ter širi in spreminja zavest svojih zaposlenih. Tako ima določeno             

ekološko socializacijsko funkcijo in s tem presega okvir podjetja kot produkcijskega obrata.            

Vseeno menimo, da bi podjetje lahko izvedlo nekatere nadaljnje ukrepe, s katerimi bi se              
poskušalo poglobiti zavedanje zaposlenih o političnih, družbenih in okoljskih aspektih          
Elaphejeve produkcije. Tako bi se opolnomočilo zaposlene, povečalo njihovo motiviranost, saj           

bi v večji meri razumeli globlji namen podjetja, in zaposleni bi začeli celoviteje gledati na stanje                

 



 

stvari. To bi se pozitivno poznalo predvsem na področju razvoja, kjer sta samostojnost in širina               

posameznika pomembna faktorja. Nekateri možni ukrepi:  
- krajše (25min predavanje+5min za vprašanja), interaktivno predavanje (na primer 2x           

na leto – enkrat v poletnem, enkrat pa v zimskem času) o političnih, družbenih in okoljskih                

aspektih Elaphejeve produkcije 

- izdaja manjših lifletov/lističev o družbenih in okoljskih aspektih Elaphejeve produkcije,           

ki se jih lahko zaposlenim pošlje tudi preko e-maila 

- udarni, kratki (lahko tudi enostavčni) in jasni verjetno A3 plakati o okoljskih in/ali              

družbenih aspektih Elaphejeve produkcije, ki bi viseli v prostorih podjetja (na primer lahko bi bila               

to kratka, preprosta in kot tabela narejena primerjava družbenih ali/in okoljskih vplivov            

bencinskega avtomobila, električnega avtomobila in avtomobila z Elaphejevim električnim         

“in-wheel” motorjem) 

- na A3 listih zapisano kakšno vprašanje ali trditev, s katerim bi odpirali zaposlenim              

miselni horizont in poudarjali svojo okoljsko usmerjenost (primer: “Povprečen slovenski          

avtomobil izpusti v zrak okoli 120g CO2/km, koliko izpusti v zrak naš motor?” (odgovor na               

vprašanje lahko z malo piše v desnem spodnjem kotu); “Umazan zrak je povezan s skoraj pol                

milijona smrtnimi žrtvami v Evropi. Eden glavnih krivcev so sedanje oblike mobilnosti, ena             

ključnih rešitev pa električni avtomobil.” 

4. Povzetek: cilji in širša usmeritev 

Podjetje zasleduje več različnih ciljev - od pomoči družbi in okolju preko razvoja napredne              

tehnologije do dobička. Širša usmeritev se kaže med drugim v tem, da kljub trenutni              

neprofitabilnosti podjetje sodeluje v projektu PKP s študenti in v tem, da so imeli zaposleni v                

podjetju v preteklosti možnost, da ob koncu leta namenijo 50 evrov na zaposlenega v karitativne               

namene namesto v božična darila. Dobiček je tako pomemben cilj, a ne edini. Vseeno podjetje               

ugotavlja, da je »nerodno razpolagati ali pa se ukvarjati z nekimi širšimi družbenimi stvarmi, ko               

še svojih stvari nisi do konca naredil«.  

 



 

Predlog: 

- Usmeritev se nam zdi smiselna, vseeno pa predlagamo, da podjetje v luči rasti zaposlovanja,               

dodatnega pritoka denarja in podobnih pozitivnih kazalcev ponovno obudi možnost božičnega           

nakazila v karitativne namene in poviša omenjeno vsoto (na primer na 100 evrov). Tako naj               

podjetje enkrat na leto v času božičnega slavja omogoči zaposlenim, da ta sredstva             
namenijo ali v karitativne namene ali pa v kakšne druge, bolj z mobilnostjo povezane              
projekte oz. dogodke. Koliko bi bilo prekrivanja z v točki 1 predlaganim okoljskim skladom,              

ostaja odprto vprašanje, a zagotovo je zelo pomembno, da lahko zaposleni glede določene             

vsote samostojno odločajo. Tako bi podjetje pridobilo dodatne simpatije med zaposlenimi, jih            

vključevalo v razmislek o prihodnosti družbe in šlo še bolj v smeri podjetja kot proaktivnega               

akterja spreminjanja družbe na boljše. Vrnilo bi se h koreninam in sočasno tudi postalo še bolj                

sodobno podjetje. 

Viri (politika) 

Hall, D. in drugi. 2013. Renewable energy depends on the public not private sector. 

Greenwich: University of Greenwich, Public Services International Research Unit 

Mazzucato, Mariana. 2014. The Entrepreneurial State (Revised Edition): Debunking         

Public vs. Private Sector Myths. London: Anthem Press 

Mazzucato, Mariana. 2015. The Green Entrepreneurial State. Sussex: University of          

Sussex, Working Paper Series  

 



 

2. DELAVCI 
 

1. Povzetek: oblike zaposlitve 

Večina delavcev v podjetju Elaphe je zaposlenih za nedoločen čas. Za to obstaja več razlogov -                

od socialnega čuta (na primer delavce se v podjetju naslavlja z besedo “sodelavec” in ne               

“delavec”) in tega, da podjetje verjame (s tem namenom tudi izvaja različne teste), da k njemu                

pridejo vestni ljudje, ki ne bodo kar tebi nič meni nič zapustili podjetje, do slovenske               

delovnopravne zakonodaje. Vseeno se zdi, da je slednji razlog primarni razlog za zaposlitev za              

nedoločen čas. 

Predlog: 

- Vodstvu podjetja priporočamo, da v večji meri ponotranji in se zave mnogih pogostih              
pozitivnih vidikov pogodb za nedoločen čas: manjša fluktuacija zaposlenih, večja          

navezanost na podjetje, nekoliko večje zadovoljstvo z zaposlitvijo, kar pripelje do boljših            

delovnih rezultatov (Austin, 2009; Wilkin, 2012), boljše psihološko stanje zaposlenih (De Cuyper            

in De Witte, 2007), boljše ravnotežje med delom in družino in podobno. Ob tem je smiselno                

takšne prakse povezati z bolj participatornimi oblikami upravljanja in sodelovanja, saj to            

poveča produktivnost podjetja (Kornelakis, Veliziotis in Voskeritsian, 2018) (slednje podjetje že           

vsaj do določene mere dela in to je zelo pohvalno). 

      

2. Povzetek: skrb za delavce in njihovo razlikovanje 

Podjetje namenja skrb za delavce preko skupnih športnih aktivnosti, skupnih sestankov           

zaposlenih, praks prenosa določenega števila delnic na delavčeve račune in drugih aktivnosti.            

Ob tem jih naslavlja kot sodelavce in ne zgolj kot delavce ter poudarja, da je slovenska delovna                 

sila za področje raziskovanja, v katerega dela večina zaposlenih, primerno usposobljena. To            

kaže na socialno senzibilno in dobro urejeno podjetje. Po drugi strani pa lahko na trenutke               

 



 

zaznamo omenjanje lenosti in manka motiviranosti evropskih delavcev, predvsem z južnega           

dela Evrope, napram kitajskim in tudi ameriškim delavcem. V luči tega podjetje tudi pravi, da               

slovenski delavci za bolj manualno delo, kjer sta točnost in natančnost esencialni, niso najbolj              

primerni. 

Podjetje svoj socialni obraz kaže tudi pri tem, ko pravi, da se mora s sodelavcem ravnati                

humano in da bi bilo protizakonito preganjati delavce pri delu. Po drugi strani pa opozarja na                

položaj v visoko konkurenčni avtomobilski industriji, ki zahteva od vseh zaposlenih veliko dela             

ter visoko raven motiviranosti in zavzetosti. V obeh zgornjih primerih zaznavamo potencialno            

konfliktnost, ki bi se lahko v nesrečnem spletu okoliščin materializirala v času kriznih             

ekonomskih ali drugih razmer in pripeljala do konfliktov. 

Predlogi: 

- Pozdravljamo storjene korake v smeri večje integracije in povezanosti zaposlenih ter socialne             

čuječnosti podjetja nasploh, a nas po drugi strani navdajajo s skrbjo rečene izjave o lenosti.               
Takšne izjave so pogosto pavšalne (»prijatelj iz Kitajske mi je povedal«), predvsem pa zakrijejo              
dejstvo, da ob kulturi (karkoli že ta pomeni) določene države (ta zagotovo do določene mere               

lahko vpliva zgrešijo) obstajajo druge, pomembnejše determinante produktivnosti in         
motiviranosti zaposlenih: na primer participatorne oblike upravljanja in sodelovanja         

(Kornelakis, Veliziotis in Voskeritsian, 2018), zadovoljnostvo na delovnem mestu (Judge, T.A.,           

Thoresen, C.J., Bono, J.E., in Patton, G.K., 2001), vsebina dela in delovni pogoji (Janssen, de               

Jonge in Bakker, 1999) in druga določila. 

- V obeh zgoraj navedenih primerih identificiramo potencialni konflikt, ki se lahko materializira v              

kriznih časih. Zato priporočamo, da podjetje zaradi pragmatičnosti in preprečitve          
kakršnihkoli resnejših sporov med vodstvom in delavci, ki bi škodovali vsem, opusti            
takšna razmišljanja in poskuša zgolj s pozitivnimi ukrepi graditi notranjo motiviranost           
sodelavcev. 
- Priporočamo, da vodstvo podjetja v večji meri ponotranji dejstvo, da je socialni steber              
eden glavnih treh stebrov trajnostnega razvoja (trajnostni razvoj po definiciji Združenih           

narodov sestoji iz ekonomskega, socialnega in okoljskega steber (OECD, 2005)). V okviru            

socialnega stebra so sodelavci in sodelavke razumljeni kot sestavni del ekološke kulture v             

podjetju, ki jo podjetje notranje razvija in ki mu je lahko v ponos navzven. 

 



 

3. Povzetek: sodelavčeva motivacija 

Podjetje prepoznava težo in pomen notranje motivacije in jo skuša spodbuditi na različne načine              

(skupne športne aktivnosti, zanimive delovne naloge, odprti kanali komuniciranja, skupni          

sestanki, itn.). Na pomembnem področju za gradnjo notranje motivacije (družbeno-ekološka          

vloga podjetja Elaphe) pa se zdi, da podjetje še ne dela sistematično. 

 

Predlog: 

- Zelo pozitivno ocenjujemo in podpiramo prepoznanje pomena notranje motiviranosti. Ker so            

ljudje načeloma nagnjeni k velikim zgodbam in so radi del pomembnega projekta, še posebej če               

je ta družbeno in okoljsko koristen, bi bilo pri kulturi in identiteti sodelavcev smiselno bolj               
sisematično graditi na družbeno-ekoloških vidikih proizvodnje Elapheja (za tri predloge          

ukrepov glej prejšnjo poglavje točko 3.)  3

 

4. Povzetek: delavci znotraj produkcijske verige in širši pogled         

nasploh 

Podjetje kot krog sodelavcev razume krog zaposlenih znotraj podjetja Elaphe, drugi delavci niso             

mišljeni. 

 

Predlog: 
-Sodobne in napredne menedžerske tehnike vključujejo zavedanje družbeno-ekološke        

odgovornosti podjetja in dejstvo, da imajo podjetja ob razvojnem in produkcijskem obratu tudi             

socializacijsko in transformativno vlogo. Podjetje razumejo kot nosilca določene         

socialno-ekološke mentalitete, ki jo podjetje zaznava, razvija in širi. V skladu s tem zagovorniki              

takšne menedžerske usmeritve vedno bolj poudarjajo pomen celovitega pogleda na          

3 Ker, kot je vodstvo povedalo tudi na drugem intervjuju, del ljudi v podjetju rado »le »šraufa«« in jih širši vidiki ne zanimajo, mora                        
zaželena identiteta vsebovati še nekaj trših, maskulilnih elementov. 

 



 

produkcijske verigo, ki spoštuje delavce in okolje oz. ki ne krši delavskih in človekovih pravic ter                

ne uničuje prekomerno okolja. Tako predlagamo, da podjetje sprva razmisli, nato pa tudi             
implementira določene korake, s katerimi bi šlo v smeri gradnje družbeno-okoljsko           
prijaznejše produkcijske verige (na primer se zaveže, da bo dobavitelje spodbujalo,           

izobraževalo in sčasoma od njih tudi zahtevalo, da spoštujejo okoljsko in delavno-pravno            

zakonodajo; da se zaveže, da bo v razumnem roku večino (npr. 80%) dobavljenih stvari              

delavsko in okoljsko neoporečnih; da z enim od slovenskih podjetij podpiše pogodbo za dobavo              

zgolj ničogljične, zelene energije, itn.). Tu si lahko pomaga z ustaljenimi iniciativami, na             

primer Eco-management and Audit Scheme in Corporate Social Responsibility (CSR). Ker se            

zavedamo nekaterih objektivnih omejitev podjetja na visoko konkurenčnem avtomobilističnem         

trgu, naj bodo ti ukrepi izpeljali v skladu z objektivnimi in trenutnimi možnostmi podjetja. 

Viri (delavci) 

Austin, Christa L. 2009. Meta-Analysis of Jobs Satisfaction: Are Permanent Employees 

More Satisfied than Contingent Workers? ASAC 

De Witte, Hans in de Cuyper, Nele. 2007. Job insecurity in temporary versus permanent              

workers: Associations with attitudes, well-being, and behaviour. Work & Stress, An International            

Journal of Work, Health & Organisations, 21(1) 

Judge, T. A. in drugi. 2001. The job satisfaction-job performance relationship: a            

qualitative and quantitative review. Psychological Bulletin. 127(3): 376-407. 

Kornelakis, Andreas, Veliziotis, Michail in Voskeritsian, Horen. 2018. Improving         

productivity: the case for employee voice and inclusive workplace practices. Brussels: ETUI            

Policy Brief, European Economic, Employment and Social Policy. 

OECD. 2005. OECD Glossary of Statistical Terms. Organisation for Economic 

Co-operation and Development, https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6591 (5.7.2018) 

Wilkin, Christa L. 2013. I can't get no job satisfaction: Meta‐analysis comparing 
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3. ZUNANJE OKOLJE & LOKALNA SKUPNOST  

1. Povzetek: interdisciplinarnost kadrov in študentje 

Direktor podjetja Elaphe prepoznava pomen interdisciplinarnosti, kar se denimo kaže v izjavi da             

so inovacije ki so okolju prijaznejše ne le tehnološke ampak tudi družbene. Da razumemo              

družbeno-tehnološke spremembe in inovacije ter medsebojne povezave med tehnologijo,         

ekologijo, politiko in družbo na področju novih industrij, nam lahko pomembno pomagajo            

interdisciplinarni pogledi oz. natančneje kader, ki je bodisi formalno ali neformalno usposobljen            

tako na tehničnih, naravoslovnih kot družboslovnih področjih. V podjetju Elaphe sodelujejo s            

študenti, a trenutno skoraj izključno s tehničnih fakultet. Pozdravljamo, da podjetje prepoznava            

pomen interdisciplinarnosti v njihovi stroki, še korak dlje pa se nam zdi da bi dosegli, če bi v                  

svoje podjetje skušali vključiti interdisciplinarnost bolj neposredno. 

  

Predloga:  
-Starostna raznolikost kadrov. Študentje lahko v podjetje prinesejo nove in sveže poglede.            

Prav tako pa imajo od tega korist študentje, ki se lahko iz tega izredno dosti naučijo, predvsem                 

preko uporabe pridobljenih znanj v praksi. Korist pa prinaša tudi mentorstvo, ki ga v podjetju               

nekdo prevzame za študenta. Nekatere vzajemne koristi mentorstva so: povečana kreativnost,           

večji zagon in motivacija, ter več energije, ki se lahko pozitivno usmeri v delovanje na delovnem                

mestu (Blinn-Pike, 2010, str. 165).  

-Elaphe je podjetje, ki zaposluje pretežno ljudi, ki so iz naravoslovnih smeri, kar je seveda glede                

na njihovo stroko samoumevno, a ne nujno dolgoročno najbolj optimalno.To ne nujno pomeni,             

da mora podjetje zaposliti družboslovce. To pomeni, da podjetje zaposli kader, ki nima le znanj               

na področju tehnologije ampak ima tudi nekatera znanja iz družboslovnih področij. Sam direktor             

je že v pogovoru omenil, da se izobražuje tudi zunaj zgolj fizike. Naslednji korak pa je, da lahko                  

sčasoma tudi nekateri zaposleni postanejo interdisciplinarni kader. To lahko postanejo s           

pomočjo izobraževanj znotraj podjetja, ki bi zaposlenim dal širši pogled na problematiko, ki jo              

Elaphova tehnologija naslavlja, ter morebitne nove priložnosti na področju. Politološka znanja bi            

lahko na primer pomagala pri optimalni politični vključenosti in posledično tudi največjemu            

 



 

možnemu vplivu na nivoju združenja in tudi širše (npr. odločevalski procesi in vzpostavljanje             

regulativ na ravni EU). Sociološka znanja bi lahko pripomogla pri vnovičnem zagonu            

izobraževanja širše javnosti s pomočjo raznih izobraževalnih dogodkov v zvezi z električno            

mobilnostjo in tudi širših (tudi družbenih in prostorskih) tematik, ki so vezane na to. Znanja iz                

področja trženja pa bi lahko poskrbela za večjo prepoznavnost podjetja tako na nivoju Slovenije,              

kot tudi na nivoju Evrope in sveta. 

2. Povzetek: sodelovanje z lokalno skupnostjo 

Zgoraj omenjeno sodelovanje s študenti je nekaj, kar direktor izpostavi, ko govori o sodelovanju              

z lokalno skupnostjo. Tukaj prav tako govori o tem, kako je podjetje v preteklosti skušalo vračati                

družbi s pomočjo nekih določenih sredstev (50€) na zaposlenega, če so se zaposleni odločili za               

to v nasprotju s tem, da so bila vsa ta sredstva porabljena za novoletno zabavo. Kot družbeno                 

koristno dejanje vidijo tudi plačevanje davkov in pa nudenje delovnih mest zaposlenim. Želeli bi              

delovati še veliko bolj trajnostno, a da lahko pridejo do te stopnje morajo najprej postati               

dobičkonosni. Direktor poudari, da dokler ne poslujejo z dobičkom in so odvisni od drugih je               

težko razmišljati o širših družbenih problemih. V preteklosti so bili družbeno koristni predvsem v              

smislu izobraževanja. V letih 2005 in tudi nekoliko kasneje v Sloveniji še ni bilo veliko govora o                 

električni mobilnosti so izvajali izobraževanja in na raznih ministrstvih predstavljali pozitivne           

strani takšne mobilnosti, delali nekaj študij in pomagali tudi pri vključitvi Slovenije v EU. Zdaj so                

ta vidik opustili in se vključujejo le še na nivoju EU. Tam sodelujejo v dveh platformah EPOS in                  

v EKVIJA. Delujejo pa tudi na zadevi, ki je nekako povezana s Kitajskim lokalnim okoljem               

(Nacionalni standard za kolesne elektromotorje). V slovenskem lokalnem okolju nimajo veliko           

interesov, skušajo pa z dobrim zgledom spodbujati druge okoli sebe. Direktor pa sam ne tretira               

Slovenije kot lokalno okolje, ampak bolj Evropo. Pri iskanju lokacije za izgradnjo novega             

produkcijskega obrata vidi direktor v prihodnosti veliko težav, ki jih pa ne vidi v odnosu z lokalno                 

skupnostjo ali pa z nekimi organizacijami. Težave vidi ne v vsebinskem smislu (ne zdi se jim, da                 

bo gradnja objekta sporna in bo posledično vodila v kakšne težave) ampak v birokratskem              

smislu - pridobivanje dovoljenj in podobno. Tukaj gre za politični vidik, kar še bolj kaže, da ima                 

politika vlogo v delovanju podjetja. 

 



 

Predlogi: 

-Večje sodelovanje z lokalno skupnostjo. Tukaj gre predvsem za izpolnjevanje svoje družbene            
odgovornosti, ki sega preko zgolj finančnih donacij, nudenja delovnih mest in plačevanja            

davkov. Družbena odgovornost je nekaj, kar je pomembno tudi za manjša podjetja (Jenkins,             

2006, str. 242). Finančne donacije, ki jih je podjetje namenilo nekim organizacijam namesto             

zgolj novoletni zabavi je seveda izredno pozitiven korak v pravo smer. Vendar je tudi direktor               

sam poudaril, da je možno narediti še veliko več, a komaj ko bo podjetje poslovalo z dobičkom.                 

Vsako leto, ko podjetje posluje boljše kot prejšnje, se lahko sorazmerno s to izboljšavo poveča               
tudi dobrodelni prispevek oz. se ta dobrodelni prispevek nameni za delovanje           

civilnodružbenih organizacij (več glej poglavje 1, točka 4).  

-Ko gre za dejanski stik z lokalno skupnostjo se lahko ta vzpostavi na primer s pomočjo                

vnovične uvedbe izobraževanj ljudi o električni mobilnosti in podobnih tematikah. To se lahko             

zgodi s pomočjo različnih dogodkov, predavanj, dnevov odprtih vrat in podobno. S tem bi lahko               

pritegnili ljudi, da jih začne zanimati tehnologija, ki jo izdeluje Elaphe posledično pa tudi              

električni avtomobili, kolesa… Tukaj pa bi prišlo tudi do pomembne koristi za podjetje. Bolj se               

govori o električni mobilnosti in o tehnologiji katero razvija Elaphe, večje je posledično tudi              

povpraševanje ljudi po takšnih produktih. To pa lahko pozitivno vpliva na delovanje podjetja in              

tudi na samo okolje. 

-Prav tako pa se lahko takšen stik vzpostavi s sodelovanjem ne zgolj z združenji na področju                

EU ampak tudi s sodelovanjem s civilnodružbenimi organizacijami v Sloveniji. Zavedamo           

se, da bi bilo sodelovanje pri projektih takšnih organizacij časovno za podjetje neizvedljivo. Zato              

bi lahko podpirli delovanje civilnodružbenihi organizacij s pomočjo ustanovitve sklada iz           

katerega bi lahko financirali organizacije, ki se ukvarjajo z električno mobilnostjo in podobnimi             

tematikami in jim na tak način pomagali (več glej poglavje 1, točka 1). Tukaj pa je pomembno                 

omeniti, da bi te organizacije še vedno delovale neodvisno. Koristi, ki bi jih sodelovanje s               

takšnimi organizacijami prineslo za podjetje je na primer to, da bi s tem podprli nekoga, ki se v                  

politični in tudi civilni sferi bori za spremembe in izboljšave na nekaterih področjih. Takšne              

izboljšave potem vodijo v večje potrebe po produktih, ki jih proizvaja Elaphe in to vodi v večji                 

dobiček. 

 



 

- Do takšnega sodelovanja pa lahko pride tudi pri gradnji novega produkcijskega obrata. S              

pomočjo posvetov z okoljskimi organizacijami in s prebivalci tistega območja lahko podjetje            

izbere najprimernejšo lokacijo za vse in tudi takšno, ki bo imela najmanjše možne negativne              

vplive na naravo in tudi na ljudi v tistem okolju. Če se na primer postavi obrat na lokacijo, ki ima                    

skozi dan kar največ sončne svetlobe to vodi do manjše porabe elektrike za luči- koristno tako                

finančno za podjetje, kot tudi za okolje. Sodelovanje z lokalno skupnostjo v tem primeru              

pomeni v bistvu, da je obrat usmerjen v prostor in služi tudi drugim potrebam okoliških               

prebivalcev. Večje kolesarnice, ki lahko služijo tudi okoliškim prebivalcem, parkirna mesta, ki so             

ob vikendih na voljo za prebivalce med vikendih... To za podjetje ne predstavlja velikega              

stroška, ima pa velik učinek na ugled podjetja v lokalni skupnosti. 

3. Povzetek: priprava poslovnega načrta 

Pri pripravi poslovnega načrta sodelujejo interno vodje različnih oddelkov (tistih, ki so relevantni             

za posamezno področje), zunanje pa svetovalci, ki so vpeti v točno takšne stvari, ki jih dela                

podjetje Elaphe. Ti zunanji svetovalci sicer ne pišejo ničesar v poslovni načrt ampak dajejo le               

povratne informacije. Pri tem načrtu so usmerjeni bolj ozko in v njem ne razmišljajo toliko o                

širšem političnem področju. Vključuje pa tehnološko področje, posledično tudi ekološko,          

ekonomsko in interne/psihološke. Kdo so pa tisti, ki jih direktor Elaphe šteje kot del podjetja?               

Tisti, ki spadajo v ''ekosistem'' Elaphe? Dobavitelji- tako lokalni, kot tudi tisti iz druge strani               

sveta, svetovalci- s katerimi imajo tudi formalizirane odnose, združenja kot sta EPOS, EKVIJ in              

še druga, ter podporniki podjetja. 

Predlog: 

- Širše zastavljeno pripravljanje poslovnega načrta. Sodelovanje med različnimi podjetji je           
lahko izjemno koristno, še posebej za manjša podjetja (BarNir in Smith, 2002, str. 219).              

Podjetje Elaphe pisanje svojega poslovnega načrta izvaja pretežno znotraj podjetja vpogled v ta             

načrt pa imajo tudi zunanji svetovalci, ki se ukvarjajo s stvarmi na njihovem področju. Ti sicer                

načrta ne pišejo ampak zgolj podajo povratne informacije. Pozitivno je, da se podjetje obrne na               

svetovalce, kar gre preko mej vodij oddelkov, ki so globoko vpeti v pisanje poslovnega načrta.               

Tako lahko s pomočjo nekoga, ki ga ni pisal, dobijo povratne informacije, ki so relativno               

 



 

objektivne in lahko morda poudarijo nekatere pomanjkljivosti. Problem pri tem sistemu pa je, da              

so to svetovalci, ki se ukvarjajo z enakimi področji kot podjetje Elaphe. Če se nekdo ukvarja s                 
podobnimi zadevami kot ti potem obstaja velika možnost, da bo delal tudi podobne             
napake. Boljše kot povratne informacije le od svetovalcev, ki se ukvarjajo s podobnimi področji              

bi bile še dodatne morda od podjetji, ki se ukvarjajo z drugačnimi stvarmi in bi lahko ponudile                 

neke vpoglede, ki so popolnoma drugačni. Ljudje iz drugih področij npr. ekonomisti lahko boljše              

predvidijo finančne krize oz. spremembe na tem področju, nekateri, ki se bolj ukvarjajo s              

politikami EU lahko bolje predvidijo spremembe na tistem področju in podobno. Na primer             

posvet pred gradnjo produkcijskega obrata lahko podjetju pomaga razumeti spremembe, ki se            

bodo kmalu zgodile na področju EU energetskih politik- vse stavbe morajo biti energetsko             

varčne, določena debelina izolacije... Če podjetje ve za te politike že vnaprej potem, ko te               

politike dejansko stopijo v veljavo niso potrebne nobene spremembe, posledično pa tudi nobeni             

nepredvideni stroški. Ne gre pa tukaj le za predvidevanje, ampak kasneje tudi za strategije              

odzivanja na različne spremembe. Na primer kako se odzvati na novo nastalo finančno krizo,              

kako se odzvati na spremembe politik na področju Slovenije ali EU... Takšen svež in              
drugačen pogled bi lahko vodil v bolj optimalno delovanje podjetja. Poleg tega bi se lahko               

pri pripravi poslovnega načrta posvetovali tudi z civilnodružbenimi organizacijami, ki delujejo na            

področju okolja. Tudi s pomočjo takšnega posveta bi lahko dobili drugačen pogled na stvari,              

predvsem pa bi lahko svoje delovanje naredili kar se da prijazno okolju in kar se da družbeno                 

koristno. Poleg tega pa bi se lahko s pomočjo teh različnih pogledov zavarovali pred finančnimi               

izgubami, ki bi morda pretile zaradi nepripravljenosti na nekatere spremembe. 

Viri (zunanje okolje in lokalna skupnost) 
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4. EKOLOGIJA 

1. Povzetek: ne-/ekološkosti podjetja 
Kljub samo označeni ne-ekološkosti v trenutni (razvojni) fazi delovanja ugotavljamo da v            4

podjetju Elaphe na področju proizvodnega procesa stremijo k kar najmanjšem okoljskem           

odtisu v okviru svojih dojetih zmožnosti. Razlogi za takšno ekološko ravnanje podjetja se zdijo              5

primarno povezani z ekonomično smiselnostjo oziroma optimizacijo procesov: “če nekaj narediš           

učinkovito, je to ceneje kar se tiče surovin, energije, dela.” Poleg tega je Elaphe akter pozitivnih                

sprememb na področju trajnostne mobilnosti preko vloge raziskovalcev, svetovalcev in          

posredovalcev znanj, tako na državni kot mednarodni ravni. Tovrstnih aktivnosti se je podjetje             

posluževalo predvsem v letih 2005-2008, ko je bilo zavedanje o električni mobilnosti v Sloveniji              

na družbeni, gospodarski in politični ravni še sorazmeroma nerazvito. Preko takšnih aktivnosti je             

podjetje v preteklosti, danes pa tudi na ravni Evropske Unije in na Kitajskem soustvarja              
podporna institucionalna okolja in razvija kapacitete institucionalnih, privatnih in         

civilno-organizacijskih in akterjev na področju trajnostne mobilnosti. Naslednja raven, na kateri           

lahko razmišljamo o ne-/ekološkosti podjetja, je ekološka ozaveščenost in mentaliteta          
zaposlenih ter socializacijska vloga podjetja. Na tem področju je podjetje Elaphe aktivno            

preko spodbujanja in omogočanja prevoza na delo s kolesom (preko kolesarnice), ter možnosti             

izposoje nekaterih vozil (skuterjev, kombija).  

4 “Ko nekaj šele razvijamo, nismo ekološki, ampak končni rezultat naj bi bil pozitiven - prihranki tu gladko                  
upravičijo ne-ekološkost v fazi razvoja. Če to preračunaš na veliko količino, so prihranki lahko ogromni.” 
5 Se pravi, do mere ki je mogoča oziroma ekonomično smiselna. Trenutno, ko se število proizvedenih                
motorjev vrti okoli 10-100, denimo ni ekonomično investirati v specializirana orodja za izdelavo oziroma              
ukalupljenje tehničnih delov brez odpadkov. Obenem pa skrbijo da odpadne snovi (npr. ostružki aluminija)              
minimizirajo, oziroma da se povezujejo s podjetji, ki te snovi odkupujejo in uporabljajo kot surovine. 
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O zadnji ravni ne-/ekološkosti podjetja lahko govorimo na nivoju rabe pogonske rešitve            

podjetja. Elaphejev glavni produkt, znotrajkolesni elektromotor, lahko razumemo kot radikalno          

oz. disruptivno inovacijo (ang. “disruptive innovation”) z določenimi karakteristikami, ki nudijo v            

primerjavi z motorjem na fosilna goriva ter centralnim električnim motorjem večjo materialno in             

energetsko učinkovitost. Poleg učinkovitosti same tehnologije pa seveda ostaja vprašanje ne-/           

ekološkosti njene končne rabe. Elaphe zanimajo novi in obetajoči trendi na področju mobilnosti,             6

vključno z delitvijo avtomobilov in železniški prevoz z eno tračnico. Če tiste, ki izvajajo take               

modele oz. projekte zanima njihova tehnologija, seveda vidijo možnosti sodelovanja (npr. tekoči            

monorail projekt v Indoneziji). Ob tem pa je za poudariti da medtem ko podjetje Elaphe postaja                

vedno bolj svetovno uveljavljeno oziroma prepoznano podjetje, ni še dobičkonosno. Kot           

tehnološko-razvojni del v verigi kopice drugih akterjev je v razmerah institucij neoliberalnega            

kapitalizma razumljivo primorana slediti diktatom, trendom in drugim akterjem trga. Kot tako            

nima močnega vpliva na to, za katero obliko mobilnosti (za kakšno rabo, v kakšnem obsegu,               

itd.) bo tehnologija uporabljena. Eksistenčni nuji konkurenčnosti in dobičkonosnosti podjetja sta           

lahko na tem nivoju - se pravi, nivoju končne uporabe produkta - v potencialnem konfliktu z                

lastnimi etično-moralnimi načeli, vizijami in prepričanji o pomenu “prave” trajnostne mobilnosti           

oziroma vzdržne, družbeno-okoljsko smotrne in odgovorne tranzicije proti njej. Zastavljeno širše,           

so nekatere temeljne ovire na tem mestu: 

6 Ne-/ekološkost je torej tu odvisna od 1.) konkretne oblike mobilnosti pri kateri se tehnologija uporablja,                
ter njena materialna in energetska intenzivnost (npr. osebni avtomobil, avtomobil v namen delitve, sistem              
javnih koles, avtobus, železniški prevoz oz. monorail); ter, kot tudi ugotavlja vodstvo podjetja Elaphe, 2.)               
namen te/h oblik/e mobilnosti, oziroma katero obliko mobilnosti naj bi nova rešitev z vgrajenim              
znotrajkolesnim motorjem nadomeščala (npr. jasno je ne-ekološko preprosto nadomeščati na trgu osebna            
vozila na fosilna goriva z osebnimi vozili na in-wheel električni pogon, na načine in v količinah, kot se ta                   
oblika mobilnosti uporablja danes); ter 3.) sistemska umeščenost teh rešitev, vključno s prostorskim             
načrtovanjem, ter viri energije (obnovljivi versus neobnovljivi) ki se uporabljajo za napajanje motorjev. 

 



 

- Primoranost sledenju imperativom profita, gospodarske rasti in tekmovalnosti, v okviru          7 8

neoliberalnih politično-ekonomskih institucij in distribucij tehnološkega razvoja;  

- Inercije oziroma samo-obnavljajoče odvisnosti od ustaljene poti razvoja (ang. “path          

dependencies”) ki zavirajo možnost radikalnejših sprememb (Olsson in dr., 2017); 

- Relativno visoka tržna in lobistična moč velikih podjetij (predvsem fosilno-energetskih in           

avtomobilskih) na področju mobilnosti, ter;  

- Trenutna nišna pozicija Elaphejeve tehnologije 

Predlogi: 

- Razvojno-proizvodni proces 

Krožno gospodarstvo predstavlja nove in družbeno-okoljsko bolj odgovorne pristope do          

proizvodnje in uporabe (principi “closed loops”, “cradle-to-cradle”), omogoča prihranke, boljšo          

javno podobno in je v skladu s podjetniško in vse bolj širše zavedano moralno dolžnostjo za                

trajnostnejše oblike produkcije in (tudi ponovne) uporabe. Optimizacija procesov in raba           

principov krožnega gospodarstva na ravni produkcije znotrajkolesnih elektromotorjev, kjer je to           

možno in ekonomsko smiselno, je seveda dobrodošla iz ekološkega vidika, prav tako pa krožno              

gospodarstvo postaja večja prioriteta politik in gospodarskih finančnih mehanizmov Evropske          

Unije (Evropska Komisija, 2018). Z drugimi besedami, pri krožnem gospodarstvu kot nujni            

usmeritvi in radikalnejši a politično močni viziji za prihodnost, ki jo bodo EU in druge države                

zaradi pomanjkanja naravnih virov, onesnaženja in zahtev ljudi vedno bolj zahtevala (Ellen            

MacArthur Foundation, 2013; Ghisellini in dr., 2016) je smiselno biti proaktiven - namesto čakati              

na zakonodajne spremembe in zahteve, je iz tako ekonomskega (npr. izogibanje dodatnim            

stroškom) kot ekološkega vidika podjetju v interesu prehiteti ta trend, oziroma že sedaj vpeljati              
principe tega modela. Bolj aktivna usmeritev v oziroma raziskovanje možnosti aplikacije           

principov krožnega gospodarstva v razvojno-produkcijskem obratu lahko nudi potencialno         

7 Skozi zadnja desetletja je mnogo strokovnjakov problematiziralo gospodarsko rast kot metriko 
družbeno-ekonomskega uspeha, ter pozvalo k ter začelo razvijati alternativne poglede in okvirje. Glej, na 
primer, Meadows in dr. (1972) Limits to Growth; O’Neil (2014) Gross Domestic Product; Fioramonty 
(2013) Gross Domestic Problem: The politics behind the world’s most powerful number; Fioramonty 
(2017) The World after GDP: Politics, Business and Society in the Post-growth Era;  
8 Namesto, denimo, modela globokega in odprtega (oz. odprtokodnega) sodelovanja med razvojniki in             
drugimi deležniki celovitega trajnostnega sistema mobilnosti, kot npr. pri predlaganem modelu “odprtega”            
oziroma “na platformah osnovanega kooperativizma” (ang. open & platform cooperativism) (glej, na            
primer,  Scholz, 2016). 

 



 

dodatna razvojna sredstva (npr od EU), predvsem za investicije v infrastrukturo ter            

povezovanje akterjev preko celotne proizvodne-porabne verige. Koncept krožnega        

gospodarstva pa se, v kombinaciji s koncepti družbene in okoljske pravičnosti (ang. “social and              

environmental justice”), nanaša ne le na tehnične vidike proizvodnje, odpadne snovi in            

podobno, temveč pomembno tudi na primer na celovit vpogled v dobavno verigo, vključno z              

izvori primarnih surovin in delovnimi pogoji (npr. rudarjev v Kongu), ter družbeno-okoljsko            

odgovorne odločitve podjetij na podlagi teh uvidov. 

 

- Raven končne uporabe tehnologije 

Kljub prej omenjenim jasnim omejitvam, razumljivim drugim prioritetam in sorazmerno          

marginalni moči podjetja pri normativnih odločitvah o končni rabi znotrajkolesne pogonske           

tehnologije, ostaja na tej ravni nekaj možnosti: 

1.) Podjetju je v najbolj neposrednem interesu razvijati tehnologijo, se uveljavljati pri           

proizvajalcih, preko tako privatnih kot javnih projektov, ter navsezadnje poslovati z           

dobičkom. Na ramenih drugih entitet (proizvajalcev, načrtovalcev, in drugih) je da           

aplicirajo znotrajkolesni elektromotor na načine, ki so iz sistemskega vidika okoljsko           

vzdržni ter družbeno sprejemljivi oz. pravični; in spet na drugih (npr. snovalcih politik) je              

odgovornost da se ustvari ustrezno institucionalno podporno okolje, kapacitete in politike           

za njihovo rabo na bolj celovito družbeno-okoljsko odgovoren način. Elaphe lahko igra            

pomembno vlogo spodbujanja teh akterjev za tovrstne oblike odgovornega in          

sistemsko-naravnanega načrtovanja trajnostne mobilnosti. 

2.) Strateško iskanje in vzpostavitev partnerstev (npr. z javnimi ustanovami in državo) ki            

dovoljujejo za Elaphe finančno zmožno preizkušanje in uporabo tehnologije pri oblikah           

mobilnosti in sistemskih mobilnostnih rešitvah, katere karakterizira njihova “močna”         

(‘javno in okoljsko dobro’) in ne “šibka” (‘potrošniška’’) orientacija k trajnosti (Hobson,            

2013) 

 
- Podjetje kot nosilec in akter (pozitivnih okoljskih) sprememb 

Strategije povezane z vzpostavljanjem družbenega, političnega oziroma institucijskega okolja in          

podlage so pomembne za uveljavitev konceptov in tehnologij trajnostne mobilnosti, kar           

neposredno vpliva tudi na pogoje delovanja podjetja samega (npr. povečan ali zmanjšan interes             

 



 

za tehnologijo). Poleg preteklih in tekočih dejavnosti na tem področju, ter ob prepoznavanju             

trenutnega manka časa in sredstev da bi to zaposleni v Elaphe še naprej izvajali sami, podjetju                

na tem mestu predlagamo naslednjo strategijo. Ker kot podjetje na globalnem trgu z vsemi              

ovirami in omejitvami težko zasleduje globlje ekološke smernice, lahko del dobička nameni            

trajnostnim rešitvam lokalnih skupin in nevladnih organizacij ali pa sami znotraj podjetja            

ustanovijo interdisciplinarno skupino, ki se bo s temi temami podrobneje ukvarjala. Prvi predlog             

lahko zavzame obliko neposredne finančne podpore nevladnim in civilno-družbenim iniciativam,          

ki lahko strokovno izvajajo študije, pilotske projekte in raziskave, ter svetujejo in “prepričujejo”             

pomembne nosilce odločitev na večih ravneh. Poleg teoretskih raziskav, raziskav javnih mnenj            

in podobno, je možno tako tudi podpirati nove prakse, še posebej na področju Slovenije (npr.               

BiciBus, BiciVlak, deljenje avtomobilov, sofinanciranje električnih avtomobilov revnim), ki v širši           

družbii gradijo prepričanja o nujnosti prehoda na električno mobilnost. Korak dlje bi napravili z              

ustanovitvijo novega sklada ter z razpisi (že omenjen v tem dokumentu), katerih namen bi bil               

podpiranje teh dejavnosti. Slednje lahko pripomore k večji javni prepoznavnosti, konkurenčni           

prednosti, boljšim institucionalnim, političnim in finančnim pogojem za uveljavljanje, razvoj in           

(med-strokovno in med-deležniško) sodelovanje, ter (tako) integraciji osebnih načel in vizije           

trajnostne mobilnosti z družbeno-ekološko odgovorno rabo njihove tehnologije v praksi. 

- Ekološka mentaliteta in socializacijska funkcija znotraj podjetja 

Poleg ustaljenih praks (npr. kolesnica, delitev kombija) na področju negovanja          

družbeno-ekološke senzibilnosti tako na splošno kot v povezavi z tehnologijo Elaphe in njeno             

(možno) pozitivno vlogo za trajnostno prihodnost, priporočamo naslednje: 

- Okoljski seminarji & delavnice za zaposlene. Možne tematike: spoznavanje družbeno-          

okoljskih implikacij in možnosti Elaphove tehnologije; odkrivanje zgodovine in politične          

pogojenosti in vpetosti Elaphe); uporaba novih kreativnih metod (participatorni razvoj          

vizij in scenarijev, “resne igre” ); 9

- Odkrivanje hierarhije motivacij in vrednot (npr. interna raziskava, do katere mere in na             

kakšen način potenciali tehnologije - v smislu prednosti za okolje in družbo - motivirajo              

9 Primer poučne “resne igre” o krožnem gospodarstvu - Gaming the Circular Economy (2016): 
https://www.youtube.com/watch?v=i2XOrsWI21M  
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zaposlene; ter kako lahko ta motivacija postane bolj poudarjena v splošnem ustroju            

podjetja, ier privabi motivirane zaposlene) 

2. Povzetek: tehnološka, družbena in/ali ekološka inovacija? 

V skupnem pogovoru o ne-/ekološkosti je bila podana razvrstitev oblik mobilnosti, po stopnji             

njihovega vpliva na okolje: hoja, kolo, električno kolo in javni prevoz, ter primerljivo daleč zadaj,               

avtomobil (vključno z električnimi oz. avtomobili na znotrajkolesni pogon). Ob tem je bilo             

poudarjeno, da je pomembno pri tej “hierarhiji” upoštevati tudi naravo uporabe teh oblik             

mobilnosti (se pravi, katero obliko mobilnosti naj bi neka inovacija nadomestila v širšem             

kontekstu sistemskih sprememb v smeri trajnostne mobilnosti), izpostavlja pa tudi da je            

navsezadnje “najbolj ekološka pot tista, ki jo ne narediš”, kar predstavlja nov in velik izziv tudi za                 

družboslovce. Ob tem je bilo dodano, da je morda kar največjo ekološko prednost oziroma              

potencial moč najti v družbenih in ne (zgolj) tehnoloških inovacijah (npr. deljenje avtomobilov):             

“gre, da rečem, za čisto družboslovno zadevo, za model, po katerem si delimo avtomobile, in s                

tem prihranimo ogromno surovin, pri sami izdelavi vozil ker jih je manj, pri parkirnih mestih in                

drugje.”  

Družboslovje je tako na primeru delitve avtomobilov prepoznano predvsem v vlogi razpolaganja            

z obstoječimi tehnologijami in oblikami mobilnosti na nove, kreativne, profitabilne in hkrati            

družbeno pravične in bolj trajnostne načine. Dodana vrednost družboslovja ter          

interdisciplinarnosti nasploh je implicirana tudi na ravni samega izvora uporabnikove potrebe po            

mobilnosti. Preko sistematskega zavedanja o raznolikih možnih (a pogosto medsebojno          

povezanih) osebnih, družbeno-kulturnih, družbeno-ekonomskih, pa tudi političnih vzrokih ki         

determinirajo potrebo po (dnevni, občasni, priložnostni) mobilnosti, ter izvajanjem inovacij in           

intervencij na teh ravneh, lahko družboslovje tako posredno kot neposredno veliko pripomore            10

tudi na področju trajnostne mobilnosti. Zavedanje pomembnosti družbene inovacije, oziroma          

tesnih povezav med tehnološko in družbeno inovacijo pri razvoju celovitih konceptov in modelov             

za trajnostne oblike mobilnosti, na tem mestu pozdravljamo kot progresivno držo.  

10 Denimo inovacije in intervencije na ravni prostorskega in družbeno-ekonomskega načrtovanja (npr.            
načrtovanje urbanih centrov in naselij skupaj z načrtovanjem ustreznih sistemov trajnostne mobilnosti;            
nudenje incentiv, priložnosti in infrastruktur za pomensko delo, šport in rekreacijo v bližini doma). 

 



 

Ob tem pa moramo prepoznati, da neposredno poslanstvo Elaphe trenutno ne zajema področja             

družbene inovacije. To je seveda razumljivo, še posebno ob dejstvu, da gre za podjetje ki v                

osnovi razvija bazične visokotehnološke pogonske rešitve, ki je hkrati umeščeno v in            

determinirano preko institucije (neoliberalnega) trga kot takega, stanje ki otežuje možnost           

globljega med-deležniškega sodelovanja za razvoj celovitih konceptov in modelov ki tehnološko           

znanje približujejo družbenem in okoljskem, in obratno (ang. “socio-technical” in          

“socio-ecological innovation”). 

Ob vlogah družboslovja in interdisciplinarnosti bi na tem mestu izpostavili tudi njuno možno             

vlogo pri procesih celovite zasnove produktov, storitev in sistemov (komunikacijskih,          

infrastrukturnih, idr.) za trajnostno mobilnost, ki že v samem temelju gradijo na globokem in              

interdisciplinarnem razumevanju družbeno-tehnološko-okoljskih problemov in potencialnih      

rešitev, ter obenem vključujejo v vseh fazah načrtovanja in izpeljave najširši krog relevantnih             

deležnikov, vključno s proizvajalci, snovalci politik, distributerji, analitiki in navsezadnje,          

končnimi uporabniki. Tovrstne procese, katere je v praksi možno najti v različnih sektorjih,             

vključno z energetiko in mobilnostjo, v veliki meri zajemata termina ‘tranzicijski menedžment’            

(ang. transition management) (Kemp, Avelino & Bressers, 2011), participatorno oblikovanje          

(participatory design/co-design) (Cacciamatta, 2018; Selloni in dr., 2018), commons         

collaborative economy (Kostakis in Bauwens, 2014), odprto-kodno krožno gospodarstvo,         

distribuirana proizvodnja oz. kozmo-lokalizem (Kostakis in dr., 2015), ter prej omenjeni na            

platformah osnovani kooperativizem (Scholz, 2016). V povezavi s temi je tu pomembno            

izpostaviti celovitejša koncepta “družbeno-okoljske” ter “družbeno-tehnične” inovacije (Olsson in         

Galaz, 2012; Olsson in dr., 2017; Maclane Pont in dr., 2016; Tyfield, 2014), ki sežeta onkraj                

tehnološke, družbene in okoljske inovacije kot nujno fundamentalno ločeni procesi (tj., tako na             

nivoju politike kot modelov zasnove produktov, storitev, in razvojno-produkcijskih procesov).          

Tovrstne modele vzpostavljajo in se zanje zavzemajo različne, predvsem inovatorske,          

akademske in civilnodružbene skupine, deloma pa so tudi poudarjeni na Evropski agendi            

trajnostnega razvoja.  

 



 

Predlog: 

Predlagamo, da ko podjetje doseže osnovne pogoje za avtonomnejše ravnanje (še bolj uveljavi,             

dolgoročna varnost, ima več razpoložljivih sredstev in časa), se določen segment sredstev            

uporabi za pregled tovrstnih konceptov in trendov v namen bodisi neposrednega (lastne            

iniciative, projekti in sodelovanja) ali posrednega (preko podpore določenih akterjev in/ali           

projektov) zavzemanja za opisane kvalitativno drugačne, “družbeno-tehnološko-ekološko”       

razvojne pogoje in sodelovalne mehanizme na področju trajnostne mobilnosti. Poglobitev v           

tovrstne trende lahko na kratki, srednji in dolgi rok ponudi nove priložnosti za izmenjave znanja               

ter graditev boljše sistemske predstave o trajnostne mobilnosti. Ta raven delovanja pomeni tudi             

aktivno soustvarjanje sredstvenih pogojev (npr. finančnih) v povezavi z novimi ekonomskimi           

modeli (npr. premik od tržne kompeticije k na odprtih platformah osnovanem sodelovanju),            

spodbujanje vključenosti in sodelovanja med deležniki (vključno z razvijalci storitev, politiki in            

političnimi institucijami, strokovnimi nevladnimi organizacijami in civilno družbo), in na splošno           

celovitih in participatornih pristopov do razvoja produktov, storitev, razvojnih verig in življenjskih            

ciklov (surovin, energije, produktov). 
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