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Podjetja, pridružite se. 
S knjigo v roki. 
Eno podjetje, ena knjiga. Postanite knjižni botri, s ciljem izboljšati 
bralno samozaupanje, povečati besedni zaklad in splošno znanje.
Barbara Perko

Letošnja Raziskava spretnosti odraslih PIAAC je 
pokazala, da se četrtina Slovencev in Slovenk v sta-
rosti od 16 do 64 let uvršča na najnižjo raven bralne 
pismenosti ali celo pod njo. To pomeni, da ima vsak 
četrti prebivalec Slovenije precejšnje težave, ko se 
mora prebiti skozi besedilo, v njem poiskati ustrezne 
informacije, jih razumeti, interpretirati ali analizirati. 
Slovenija se na lestvici bralne pismenosti uvršča na 
28. mesto med 34 državami.

Omenjeni rezultati in med drugim dejstvo, da 42 
odstotkov Slovencev v zadnjem letu ni prebralo niti 
ene knjige, so bili povod za nacionalno kampanjo 
Slovenija bere, katere manifest so podpisali ministr-
stvo za izobraževanje, znanost in šport, ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Gospodarska 
zbornica Slovenije. 

Slovenija bere je kulturno-gospodarski projekt, 
ki ima za cilj izboljšanje slovenske bralne kulture. 
Projekte, povezane z njenim razvijanjem, je treba 
razumeti kot investicijo v prihodnost. Temeljni cilj 
kampanje je povzpeti se na PIACCovi lestvici besedil-
ne spretnosti odraslih v štirih letih vsaj na povprečje 
držav OECD, kar pomeni izboljšati število »polpisme-
nih« prebivalcev Slovenije za 20 odstotkov. 

Knjige naj bodo dostopne vsem 
Ključni so trije koraki. Spremeniti je treba odnos in 
obnašanje do knjige. Razvoj bralne kulture namreč 
pripomore k ekonomski rasti, zmanjšuje revščino in 
kriminal, krepi demokratične procese, razvija kultur-

no raznolikost itn. Knjige morajo biti dostopne vsem. 
Ne nazadnje pa je treba poskrbeti, da se obstoječe 
aktivnosti poenotijo in tvorijo novo celoto. 

Kakšna bo vloga GZS? 
Podpis manifesta je prva, simbolna faza kampanje. 
»Panožna in podjetniška faza sledita,« pravi Zdravko 
Kafol, direktor GZS - Zbornice knjižnih založnikov 
in knjigotržcev. »Manifest bo najprej obravnavan in 
sprejet na naslednjem upravnem odboru GZS.« 

Zbornica pripravlja podjetniški manifest, ki bo 
konkretno opredelil možne aktivnosti podpisnikov in 
»potni list v deželo branja«, ki ga bodo dobila podje-
tja. Podjetja, ki se bodo pridružila kampanji, se bodo 
lahko na vsakoletnih knjižnih sejmih predstavila s 
svojimi dobrimi praksami. 

Eno podjetje, ena knjiga
GZS bo po vzoru ameriške kampanje One City, One 
Book (Eno mesto, ena knjiga) začela z akcijo Eno 
podjetje, ena knjiga, h kateri bo povabila svoje člane. 
Podjetja, ki bodo želela postati podporniki kampanje 
in uporabljati logotip Slovenija bere, bodo posvojila 
knjigo in na ta način postala neke vrste knjižni boter. 

Izbrana knjiga naj bi bila sodobna, cenovno ugo-
dna, dostopna v različnih oblikah, njena sporočila in 
vrednote pa naj bi se skladale z vrednotami podjetja. 

Eno leto se bodo v povezavi z izbrano knjigo v 
podjetju odvijale različne aktivnosti, kot so obisk 
avtorja, pogovori, razstave. Podjetja se lahko odloči-
jo za nakup izbrane knjige kot poslovnega darila ali 
nekaj izvodov podarijo lokalni knjižnici ali družinam 
v težkem položaju. gg

Branje je zdravo 
zate in za državo, 
pravita Manca Košir 
in Vlasta Nüssdorfer, 
dve od ambasadork 
kampanje. 
Predsednik RS 
Borut Pahor je 
častni pokrovitelj 
kampanje.
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MANIFEST SLOVENIJA BERE

V času 32. Slovenskega knjižnega sejma, bo v petek, 25. novembra ob 16h, v Štihovi 
dvorani CD, dogodek z naslovom Ker nam ni vseeno, s katerim začenjamo nacionalno 

kampanjo Slovenija bere, katere pokrovitelj je predsednik RS, Borut Pahor. 
Predstavniki Ministrstva za kulturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in 

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter pobudnika, Gospodarske zbornice 
Slovenije, bodo podpisali Manifest Slovenija bere. Branje je zdravo zate in za državo, 

pravijo ambasadorji kampanje Manca Košir, Vlasta Nussdorfer, Irena Štaudohar, 
Janez Škrabec, Andrej Božič, Matjaž Gantar, Zoran Predin, ki bodo na dogodku brali in 
razmišljali o knjigah. Na koncu bosta Miha Kovač in Igor Saksida predstavila predlog 

konkretnih ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti pri nas. 

Dogodek povezuje Manca Košir.

Vabljeni!
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KULTURO

Ker nam ni vseeno! 

Manca Košir Vlasta Nussdorfer Irena Štaudohar Janez Škrabec Andrej Božič Matjaž Gantar Zoran Predin

Razlogi za kampanjo
• 48 % Slovencev v zadnjem letu ni kupilo niti 

ene knjige (Raziskava JAK 2015).
• 42 % Slovencev ni v zadnjem letu prebralo niti 

ene knjige (Raziskava JAK 2015).
• Slovensko založništvo se je v zadnjih 7 letih 

skrčilo za 39 % (Analiza GZS 2016).
• 21 % slovenskih otrok ne dosega temeljne 

bralne kompetence, smo pod povprečjem 
držav OECD (PISA 2012) .

• 25 % Slovencev, starih med 16 in 64 let, je na 
najnižji ravni bralne pismenosti ali celo pod 
njo (Raziskava PIAAC 2016).

ECE, d.o.o.

»Želimo biti več kot ponudnik 
energentov«

PR
O

M
O

Odgovarja direktor ECE, d. o. o., mag. Sebastijan Roudi.

tno trgovino, ki konkurira uveljavljenim na
trgu. To pa je že vstop na drug teren.

ECE je nastal z združitvijo dveh doba-
viteljev, Elektro Celje Energija in Elektro
Gorenjska prodaja. Lastnika Elektro
Celje, d. d. in Elektro Gorenjska, d. d. sta
se odločila združiti sinergije podobnih
podjetij. Ob pripravi na združitev smo
ugotovili, da imamo skriti potencial tudi
na področju vodenja spletne trgovine,
ki je do zdaj zrasla od ponudbe varčnih
energetskih naprav, v klasično spletno
trgovino artiklov široke potrošnje. Danes
imamo že več kot 400 artiklov v ponudbi,
kupci, ki kupujejo elektriko oz. zemeljski
plin pri ECE, pa imajo možnost kupovati
izdelke na obroke. Spletna trgovina ima
brez dvoma dodano vrednost v našem
mozaiku storitev.

Kako vidite razvoj dobaviteljev energen-
tov v prihodnje? Kar nekaj sprememb 
se je zgodilo v zadnjem času. Pojavljajo 
se novi dobavitelji električne energije 
(Telekom, Energetika Ljubljana), prisotna 
so tuja podjetja (HEP, RWE), na vidiku so 
nove združitve (Gen-i, Elektro Energija).

Dejstvo je, da si vsak želi del tega
kolača, ki pa se je pokazal za trd kruh.

ECE se uvršča med največje dobavitelje 
po številu kupcev in dobavljenih količi-
nah električne energije pri nas. Od vsega 
začetka zasleduje filozofijo spodbujanja 
rabe okolju prijazne energije, je edini 
dobavitelj, ki zagotavlja vso energijo 
za gospodinjstva in mala podjetja iz 
obnovljivih virov brez doplačila. Poleg 
zemeljskega plina in lesne biomase so 
razširili asortima tudi na spletno trgovi-
no izdelkov široke potrošnje.

Razvoj podjetja od ponudnika zgolj elek-
trične energije do celovitega dobavitelja 
energentov je bila v ECE zelo hitra. Kaj so 
bili razlogi za takšno odločitev?

Pri analizi trga in načrtovanju razvoja
podjetja smo ugotovili, da samo z električno
energijo ne bomo konkurenčni v okolju, če
ne bomo sledili trendom, ki jih narekuje trg.
Kupec preprosto želi vse urediti na enem
mestu, želi imeti jasno in pregledno izbiro pri
enem ponudniku. In če ne bo zadovoljen, bo
odšel drugam. V zadnjih letih smo spremljali
odprt boj za vsakega kupca, zdaj se to malo
umirja, kupci so bolj pozorni, želijo si stabil-
nost in zanesljivega partnerja.

Še vedno ste edini, ki se pozicionira
kot dobavitelj okolju prijazne energije.
Obnovljivi viri energije so vaše glavno
sporočilo. So kupci to prepoznali kot
dodano vrednost?

Veliko vprašanj je bilo na začetku: 
»Kako naj vem, da je prav moja elektrika 
iz npr. vode ali sonca?«. Tu ne gre toliko 
za mojo ali tvojo elektriko, gre za skupno 
energijo. Kot podjetje, ki nima namena 
obstajati samo nekaj let, gledamo v priho-
dnost, kjer bodo obnovljivi viri brez dvoma 
prevladujoči. To se kaže tudi v zadnjih 
priporočilih in ukrepih EU. Kar lahko kot 
podjetje naredimo že danes pa je, da kup-
cem zagotovimo certificiran vir obnovljive 
energije iz Slovenije. In kupci to cenijo.

Široki ponudbi energentov, ste, poleg
energetskega svetovanja, dodali tudi sple-

Trend združevanj smo začeli mi in je
logičen, saj toliko dobaviteljev na majh-
nem trgu ni racionalno. Po drugi strani
smo priča združevanju ponudbe na
enem mestu (Telekom, Petrol, Energeti-
ka Ljubljana), ki podpira tezo, da bomo
v prihodnje imeli manj podjetij, ki pa
bodo nudila celotno paleto energentov,
skupaj s povsem vsakodnevnimi izdelki
in storitvami. Gre za že videno zgodbo
pri telekomunikacijskih ponudnikih in
veletrgovcih.

Kako se bo v tej situaciji znašel ECE?
Trdno sem prepričan, da odlično.

Smo v dobri kondiciji, proces združitve,
ki se je izkazal za velik zalogaj, je us-
pešno za nami, prav tako v rekordnem
času izvedena prenova informacijskega
sistema. Pripravljeni smo, da v 2017 še
bolj utrdimo svoj položaj in zaupanje
pri kupcih.




