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POVZETEK
Spremljanje zadovoljstva odjemalcev komunalnih dobrin in storitev omogoča podjetju
zaznavanje sprememb v zadovoljstvu in pravočasno ukrepanje. V ta namen je narejena
raziskava zadovoljstva odjemalcev komunalnih in energetskih dobrin in storitev v
Komunalnem podjetju Velenje d.o.o. za leto 2011 v primerjavi z letom 2010. Raziskava
zadovoljstva je bila potrebna tudi za pridobitev podrobnih informacij o tem, kako se le-ta
izvaja in kakšne rezultate prinaša, za izvedbo optimalne notranje presoje procesa v sklopu
katerega se ta analiza izvaja. Prav tako so bili raziskani vzroki, ki vplivajo na kakovost
izvajanja storitev in posledično na oceno zadovoljstva odjemalcev. Na podlagi rezultatov
analize zadovoljstva in vzrokov so se ugotavljale spremembe v zadovoljstvu odjemalcev.
Izsledki raziskave kažejo na to, da je komunalna in energetska infrastruktura dotrajana,
da primanjkuje sredstev za obnove in posodobitve predvsem na komunalnih dejavnostih.
Posledično je zaznati padec obratovalne razpoložljivosti na komunalnih dejavnostih ter
padec deleža zelo zadovoljnih odjemalcev in padec deleža tistih, ki so imeli oskrbo s
komunalnimi in energetskimi dobrinami brez prekinitve.
Ključne besede: kakovost, zadovoljstvo, uporabnik, dobrina, storitev, oskrba, reklamacija,
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SUMMARY
THE EVALUATION OF USER SATISFACTION OF THE PUBLIC UTILITY GOODS
AND SERVICES IN PUBLIC UTILITY COMPANY
The evaluation of users’ satisfaction with public utility goods and services enables
company to detect changes in satisfaction, and to take prompt action. For this purpose
the research of users’ satisfaction with public utility and energetics goods and services in
the year 2011, in comparison with year 2010, has been made. The research of users’
satisfaction has also been required for providing detailed information about how it had
been conducted, and to survey the results in order to accomplish optimal estimation of
process in which the analysis is performed. The research of reasons that affect quality of
performed services and evaluation of users’ satisfaction has also been carried out. On the
basis of results of users’ satisfaction analysis and reasons, the modification of users’
satisfaction has been ascertained.
The results of research point out that public utility and energy infrastructure is being worn
out, there is lack of funds for restoration and modernization, especially on the field of
community service. The decline of operational availability of community services is
consecutively self-evident as well as decrease of very satisfied users and decrease of
those, who have had public utility and energetics goods supply continuously.
KEY WORDS: quality, satisfaction, user, good, service, supply, reclamation
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1 UVOD

Spremembe v gospodarstvu in družbi zahtevajo neprestano prilagajanje podjetij. Kupci so
namreč spoznali, kaj je kakovost in zahtevajo še več. Posledica tega je revolucija na
področju kakovosti, ki je zajela vsa področja proizvodnje in vrsto najrazličnejših
dejavnosti. Spoznanje, da v konkurenčnem boju za trg sploh ni več najbolj odločilna cena,
temveč cela vrsta drugih dejavnikov, med katerimi sta na prvih mestih kakovost
ponujenega izdelka in ugled ponudnika, je prisililo mnoge proizvajalce k drugačnemu
razumevanju kakovosti. Kakovost je postala bistveni element gospodarske učinkovitosti in
osnovno načelo vseh uspešnih podjetij. Ključ uspeha je namreč pogled v prihodnost, ne
pa ukvarjanje z s stvarmi, ki so se zgodile včeraj (Vujoševič, 1992, str. 9).
Kakovost danes odjemalci največkrat zahtevajo ali se jim zdi že samoumevna, zato tudi
vse manj pomeni konkurenčno prednost za organizacijo. Kakovost že dolgo ni več samo
tehnična kategorija, kjer se ustreznost proizvoda (storitve) ocenjuje le glede na tehnične
zahteve in se ne upošteva zahtev konkretnega odjemalca, trga, velikosti povpraševanja.
Kakovost vse bolj povezujemo in doživljamo v povezavi s človekovimi potrebami, hotenji
in pričakovanji. Uspešnost poslovanja je torej močno odvisna od kulture (interesi,
vrednote, motivi) in zdravja organizacije (timsko delo, pripadnost, učenje). Vzpostavljanje
zdrave kulture in doseganje vrednot pa sta povezana s stopnjo urejenosti delovanja
organizacije. To pa lahko vzpostavimo z različnimi sistematičnimi pristopi, sem prištevamo
tudi management kakovosti. Takšen organizacijski pristop vključuje načrtovanje kakovosti
(ugotavljanje zahtev in postavljanje ciljev kakovosti), obvladovanje kakovosti
(izpolnjevanje postavljenih ciljev), zagotavljanje kakovosti (zaupanje odjemalcev, da bodo
zahteve izpolnjene) in izboljševanje kakovosti (povečanje notranje sposobnosti
izpolnjevanja zahtev) (Piskar,Dolinšek 2006, str. 13).
Država oziroma lokalna skupnost zagotavlja trajno in nemoteno proizvajanje javnih dobrin
in storitev za zadovoljevanje javnih potreb. V ta namen so ustanovljena javna podjetja za
opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb. Te službe opravljajo monopolne
dejavnosti s področja energetike, komunalnega in vodnega gospodarstva, prometa in
zvez, gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja ter z zakoni, ki
urejajo druga področja gospodarske infrastrukturo. Te službe so lahko obvezne in izbirne
(ZGJS, 1., 2., 3. in 6. člen).
Delovanje javnih podjetij mora biti, ne glede na njihov monopolni položaj, usmerjeno
predvsem v redno in kakovostno zagotavljanje javnih dobrin, ki morajo biti pod enakimi
pogoji dostopne vsem uporabnikom. Za uspešno poslovanje javnega podjetja ima
zadovoljstvo uporabnika pomembno vlogo, saj odločilno prispeva k njegovi pripravljenosti
za nadaljnje sodelovanje s podjetjem. Vsako uporabnikovo soočenje s storitvijo lahko
prispeva h kakovostnejšemu izvajanju storitev in posledično k splošnemu zadovoljstvu
uporabnika. Danes imajo uporabniki javnih dobrin in storitev, ne glede na to, kako
1

nezadovoljni so, le malo možnosti pri izbiri ponudnikov storitev, kar nikakor ni utemeljen
argument za nezadostno vlaganje v večje zadovoljstvo uporabnikov. Spoznati uporabnike
in zadovoljiti njihove potrebe do te mere, da postanejo le-ti zadovoljni in zvesti
uporabniki, lahko postane ključna konkurenčna prednost javnega podjetja. Nesporno
velja, da ima podjetje, ki pozna mnenja in stališča svojih uporabnikov, večje možnosti, da
jih zadovolji in si pridobi njihovo zvestobo. Spremljanje zadovoljstva omogoča podjetju
pravočasno zaznavanje sprememb v zadovoljstvu odjemalcev, analizo vzrokov za odklone
in ustrezno prilagojeno ukrepanje (Analiza zadovoljstva uporabnikov KP Velenje d.o.o.,
2010, str. 3).
Namen diplomske naloge je predstaviti pomen kakovosti in zadovoljstva strank, oceniti
splošno zadovoljstvo uporabnikov komunalnih dobrin in storitev v Komunalnem podjetju
Velenje d.o.o. ter poiskati vzroke, ki vplivajo na kakovost izvajanja storitev in posledično
na zadovoljstvo odjemalcev. V ta namen je bila narejena analiza zadovoljstva odjemalcev
za leto 2011 v primerjavi z letom 2010 ter analiza vzrokov, ki vplivajo na zagotavljanje. Ta
naloga je prispevek podjetju k izboljšanju zadovoljstva odjemalcev komunalnih dobrin in
storitev, dvigu deleža vrnjenih anketnih vprašalnikov in objavi rezultatov na spletni strani.
Namen tega dela je tudi predstavitev Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. v katerem se
vsako leto v sklopu standarda kakovosti preverja zadovoljstvo uporabnikov s komunalnimi
dobrinami in storitvami.
Cilj te naloge je na podlagi analize obstoječega stanja komunalne in energetske
infrastrukture ter obratovalne razpoložljivosti sistemov v letih 2010 in 2011 ugotoviti
spremembe v zadovoljstvu odjemalcev. Prav tako je cilj te naloge poiskati priložnosti za
izboljšanje ter na osnovi teh podati predloge, ki bodo pripomogli do višjega zadovoljstva
odjemalcev komunalnih dobrin in storitev. Za dosego tega cilja bo potrebno najprej
poiskati odgovore za naslednje predpostavke:
Hipoteza 1: Delež zelo zadovoljnih odjemalcev z oskrbo s komunalnimi in energetskimi
dobrinami se je znižal. Morebitni vzroki, ki lahko vplivajo na padec zadovoljstva so
predvsem obstoječe stanje komunalne in energetske infrastrukture od katere je odvisna
prisotnost prekinitev oskrbe. Posledično se to pozna tudi na obratovalni razpoložljivosti
sistemov.
Hipoteza 2: Delež uporabnikov, ki so imeli oskrbo brez prekinitev se je znižal in
posledično delež prejetih reklamacij odjemalcev zvišal.
Pri izdelavi diplomskega dela so uporabljene naslednje metode:
• deskriptivna metoda s katero so opisana dejstva ugotovljena na podlagi
proučevanja domače in tuje literature ter internega gradiva podjetja;
• metoda intervjuja na podlagi katere so bile pridobljene informacije glede sestave
anketnega vprašalnika, zagotavljanja kakovosti v podjetju in vlaganjih v obnove in
posodobitve komunalne in energetske infrastrukture;
2

•
•

•

z metodo kompilacije so bila povzeta spoznanja, stališča in ugotovitve iz tujih del
ter jih ustrezno citirala;
metodo anketiranja na podlagi katere je bila izvedena raziskava o zadovoljstvu
naših uporabnikov za leto 2011. Anketni vprašalnik je sestavilo Komunalno
podjetje Velenje d.o.o. leta 2004 z manjšimi dopolnitvami v letu 2009;
statistična metoda je bila narejena analiza raziskave v kateri so podatki zbrani,
urejeni, grafično in tabelarično prikazani ter interpretirani.

Anketni vprašalnik, ki ga sestavilo vodstvo podjetja, se nanaša na dejavnosti oskrbe s
toploto, oskrbe s plinom, oskrbo z vodo, odvajanje in čiščenje odplak ter pogrebnopokopališko dejavnost, zato se obravnava hipotez nanaša na te dejavnosti. Kakovost
oskrbe omenjenih dobrin se preverja na podlagi prekinitev dobav oziroma prejetih
reklamacij. Na podlagi teh dveh kazalnikov so se preverjale zastavljene hipoteze.
V uvodnem delu diplomskega dela je predstavljena problematika in predmet raziskovanja,
namen in cilji raziskave, metodologija izdelave ter zgradba diplomskega dela. Drugo
poglavje opisuje opredelitev in pomen pojmov povezanih s kakovostjo in zadovoljstvom
strank. V tretjem poglavju je predstavljena organizacija, in sicer Komunalno podjetje
Velenje d.o.o., v kateri se raziskava izvaja, analiza obstoječega stanja komunalne in
energetske infrastrukture, obratovalna razpoložljivost oskrbovalnih sistemov, ki vpliva na
kakovost izvajanja storitev in posledično na zadovoljstvo porabnikov ter razlogi za
pomanjkanje finančnih sredstev za obnove in posodobitve te infrastrukture. Četrto
poglavju obravnava rezultate analize zadovoljstva uporabnikov komunalnih in energetskih
storitev za leto 2011 v primerjavi z letom 2010. V petem poglavju so utemeljene
postavljene hipoteze in predstavljeni predlogi za izboljšanje, ki bodo pripomogli podjetju
pri načrtovanju in uvajanju sprememb, izboljšanju poslovanja podjetja in s tem dvigu
zadovoljstva uporabnikov, ki so oskrbovani z komunalnimi in energetskimi storitvami. V
zaključku so podane strnjene ugotovitve diplomske naloge po poglavjih.
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2 OPREDELITEV IN POMEN POJMOV

To poglavje obravnava opredelitev in pomen pojmov povezanih s kakovostjo in
zadovoljstvom strank. Tako je opisana definicija kakovosti, pomen ISO standarda kot
najpogosteje uporabljen standard za vzpostavitev managementa kakovosti ter pomen
zadovoljstva in nezadovoljstva strank.

2.1 DEFINICIJA KAKOVOSTI
V literaturi najdemo veliko definicij, ki opredeljujejo in poskušajo definirati pojem kakovost
(Juran, 2004, str. 3). Kakovost lahko opišemo kot zbirko vseh lastnosti, ki jo nek izdelek
ali storitev ima. Če ima nek izdelek boljše lastnosti, naj bi bil torej bolj kakovosten in
obratno. Tradicionalno se torej za bolj kakovostne proizvode štejejo tisti, ki se manj
pogosto kvarijo, imajo daljšo življenjsko dobo in imajo bolj uporabne lastnosti. Kljub temu
pa se dogaja, da imajo stranke tudi o takšnih, načeloma zelo kakovostnih proizvodov, zelo
slabo mnenje, po drugi strani pa se zelo pogosto dogaja ravno obratno. Zato se je v
zadnjem času uveljavilo bolj tržno pojmovanje kakovosti, ki je morda še najbolje izraženo
z definicijo kakovosti, ki jo je določila Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO).
Ta definicija opredeljuje kakovost kot skupek karakteristik predmeta obravnave, ki se
nanašajo na njegovo sposobnost, da zadovolji izražene in pričakovane potrebe. Pri čemer
pa je potrebno poudariti, da se to nanaša na izražene in pričakovane potrebe strank. Tako
je danes stranka tista, ki odloča o tem, koliko je neka storitev kakovostna (Kuhelj, 2009,
str. 4-5).

2.2 POMEN ISO STANDARDA
Za vzpostavljanje sistema managementa kakovosti je največkrat uporabljen standard
kakovosti. Snovalci standardov so skrbno analizirali izkušnje vodilnih svetovnih organizacij,
načela (osredotočenost na odjemalce, zavezanost managementa, vključenost zaposlenih,
procesni pristop, nenehno izboljševanje, odločanje na podlagi dejstev, vzajemno koristni
odnosi z dobavitelji), ki jih vodijo pri njihovem delu, in koristi, ki jih tako dosegajo.
Posamezna organizacija lahko posredno dokaže odjemalcem, javnostim in poslovnim
partnerjem, da je sposobna zagotoviti kakovostne storitve z učinkovito postavitvijo
standarda kakovosti ISO ter z upoštevanjem in vzdrževanju teh. V teh okvirih proizvajajo
proizvode in storitve ter se pri tem lahko primerjajo tudi z drugimi, sebi podobnimi.
Pomembno pa je upoštevati dejstvo, da sam standard še ne zagotavlja kakovost
proizvodov in storitev. Pri spremljanju in uveljavljanju standardov kakovosti morajo
upoštevati vse njihove elemente. Standardi tako postajajo vse bolj prikaz njihovih
sposobnosti, da sledijo novostim in jih vpeljujejo, da so prožni, da delajo v skladu s
postopki dela (Piskar, Dolinšek, 2006, str. 14).
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Standard ISO 9001 vsebuje zahteve, ki jih morajo izpolnjevati organizacije, ki želijo
pridobiti potrdilo kakovosti. Vzpostavljen sistem pa potrjuje, da so procesi v organizaciji
nadzirani in upravljani po standardiziranem sistemu kakovosti. Organizacija uporabi sistem
vodenja kakovosti, ko si ima namen urediti poslovanje, izboljšati učinkovitost svojih
procesov, posledično izboljšati zadovoljstvo odjemalcev (Piskar, Dolinšek, 2006, str. 4950).

2.3 ZADOVOLJSTVO STRANK
Zadovoljstvo je eden od najbolj želenih izidov odnosa med podjetjem in potrošnikom. Pri
tem je ključno, da zna podjetje prisluhniti potrošnikom in jim odgovoriti s ponudbo, ki
učinkovito nagovori in zadovolji njihove potrebe, pričakovanja in želje. V iskanju
optimalnega ravnotežja med potrebami in pričakovanji ter željami strank, in zmožnostmi
podjetja, da jih zadovolji, sta ključni dve kompetenci podjetja:
• Osredotočenje na »prave« stvari! Podjetje se lahko šele na podlagi odličnega
poznavanja in dobrega razumevanja njihovih potreb osredotoči na stvari, ki najbolj
vplivajo na doživljanje in zadovoljstvo strank. Takšno razumevanje omogoča
uvajati prave izboljšave na pravih ključnih področjih; podjetje pa varčuje pred
izgubljanjem dragocenih virov, časa in sredstev za ukrepe, ki ne prispevajo k
izboljšanju uspešnosti in učinkovitostih v odnosih s potrošniki.
• Osredotočenje na »prave« ljudi! Osredotočenje na ključne vire zadovoljstva strank
lahko sproži širjenje števila najbolj pomembnih strank in poglabljanje odnosov z
njimi. Na drugi strani njihovo boljše poznavanje in razumevanje vodi tudi v
izboljšanje prakse ravnanja z lastnimi ljudmi, ko pomaga podjetju med njimi
prepoznati tiste, ki lahko največ prispevajo k razvijanju in ohranjanju odnosov s
strankami (Musek Lešnik, 2008, str. 23-25).
2.3.1 PRIČAKOVANJA IN ZADOVOLJSTVO STRANK
Ključen dejavnik zadovoljstva s posamezno izkušnjo oziroma opravljeno storitvijo so
vnaprejšnja strankina pričakovanja. Preden se stranka »spusti« v odnos s podjetjem si na
podlagi preteklih izkušenj oblikuje pričakovanja o prihodnji izkušnji, subjektivne napovedi
o tem, kaj se bo zgodilo v predvideni interakciji s podjetjem, oziroma kaj naj bi se moralo
zgoditi.
Stranka si torej vnaprej oblikuje pričakovanja o prihodnji izkušnji. Po opravljeni storitvi
primerja doživeto izkušnjo s temi pričakovanji. Primerjava med doživeto izkušnjo in
vnaprejšnjim pričakovanjem je temelj za oblikovanje občutka zadovoljstva:
• če izkušnja ne doseže pričakovanja, sledi občutek nezadovoljstva, ki je toliko bolj
izrazit, kolikor bolj je storitev pomembna in kolikor večja je negativna vrzel med
pričakovanim in doživetim,
• če izkušnja preseže pričakovanja, sledi občutek visokega zadovoljstva, ki je toliko
bolj izrazit, kolikor bolj je za stranko storitev pomembna in kolikor večja je
pozitivna vrzel med pričakovanim in doživetim,
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•

če izkušnja doseže pričakovanja, sledi občutek zmernega zadovoljstva, včasih pa
niti ne pride do pravega občutka zadovoljstva, temveč bolj do nekakšne nevtralne
odsotnosti nezadovoljstva (Musek Lešnik, 2008, str. 26-29).

2.3.2 SUBJEKTIVNA OCENA KAKOVOSTI IN ZADOVOLJSTVO
Doseči zadovoljstvo stranke je zelo zahtevno, ker ima vsak posameznik različna
pričakovanja in kriterije v zvezi s kakovostjo. Kakovost storitev je torej povezana s
pojmovanjem nečesa pozitivnega, dobrega in odličnega (Gorjup, 2011, str. 3). Ocena
kakovosti ima tako objektivno kot subjektivno komponento. Pri oblikovanju občutka
zadovoljstva igrata vlogo obe, vendar je za dokončen vtis zadovoljstva bolj pomemben
strankin subjektivni občutek:
• Objektivna (fizična) kakovost; tehnična raven izdelka oziroma storitve, nanaša se
na njune merljive ali ugotovljive značilnosti, vpliva na subjektivno (zaznano)
kakovost,
• Subjektivna (zaznana) kakovost, ki jo stranka ovrednoti v procesu zaznave in
interpretacije izdelka oziroma storitve, je odločilna za oblikovanje občutka
zadovoljstva. Ker se zaznana kakovost izdelka ali storitve od potrošnika do
potrošnika razlikuje, lahko enak izdelek ali storitev dvema strankama vzbuja
različno stopnjo zadovoljstva.
Subjektivna ocena kakovosti izdelka oziroma storitev je odločilen dejavnik v procesu
oblikovanja zadovoljstva. S tega vidika pomenijo sistemi zagotavljanja kakovosti v
podjetjih tudi eno od ključnih orodij za zagotavljanje zadovoljstva strank. Ko podjetje
izdelke oziroma storitve razvija do stopnje kakovosti, ki tako ustreza potrebam in
pričakovanjem strank, da (vsaj v veliki večini primerov) zadovolji večino njihovih potreb,
pričakovanj in želja, pomembno vpliva na njihovo zadovoljstvo in odpravlja vsaj enega od
potencialnih virov nezadovoljstva (Musek Lešnik, 2008, str. 31-32).

2.4 NEZADOVOLJSTVO STRANK
Če je zadovoljstvo eden od najbolj želenih izidov odnosa med podjetjem in stranko, je z
nezadovoljstvom povsem drugače. Za stranko je občutek nezadovoljstva neprijeten, za
podjetje pa lahko tisti šum v odnosu s stranko, ki usodno vpliva na predčasno prekinitev
odnosa, ali vsaj njegovo rahljanje. Vzroki za nezadovoljstvo strank so zelo različni.
Najsplošnejši vzrok zanj pa je razlika med pričakovano in dejansko izkušnjo; ko stranka
zazna, da je dobila »manj« od pričakovanega. Ta »manj« se lahko nanaša na različne
objektivne in subjektivne vidike nakupa oziroma celotne nakupne situacije, na primer na:
•
•
•

kakovost blaga oziroma storitve,
težave v medosebnem odnosu, »kratke stike« med stranko in osebjem ali drugimi
strankami,
težave v splošnem odnosu podjetja do stranke, če je raven pozornosti do strank
nižja od njegovih pričakovanj ali zahtev,
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•
•
•
•

priročnost in udobnost nakupa,
reševanje in rešitve strankinih problemov ali pritožb,
fizične dejavnike, moteč hrup, neprimerno osvetljenost, utesnjenost, itd.,
cene in cenovne strategije (Musek Lešnik, 2008, str. 32-33).

Informacije nezadovoljnih strank so dragocen kažipot. Opozarjajo na pomanjkljivosti, ki jih
lahko podjetje popravi, s tem pa ne le odpravi nezadovoljstvo, ampak tudi vpliva na dvig
zadovoljstva. Pri izbiranju načina za reševanje nezadovoljstva in pritožb je treba
upoštevati, da se ljudje radi počutijo cenjene. Če se podjetje hitro in učinkovito odzove na
problem, če pri tem pokaže iskreno skrb za stranko in njene občutke, lažje spremeni
nezadovoljstvo v pozitivno izkušnjo. Na izboljšanje vtisa močno vplivata:
• Opravičilo. Stranki pokaže, da se podjetje zaveda in priznava odgovornost za
neprijetne občutke, ki jih je doživela. Da pritožbo jemlje resno in se jo bo potrudilo
po svojih najboljših močeh rešiti v strankino korist. Sicer pa opravičilo ob napaki
pozitivno vpliva ne samo na strankino zadovoljstvo, ampak tudi na pripovedovanje
drugim o doživeti pozitivni izkušnji.
• Pojasnilo. Eden od najbolj učinkovitih odzivov na nezadovoljstvo je podrobno
pojasnilo problema. Z njim podjetje pokaže, da se zaveda težave in se jo trudi
odpraviti. Ustrezno pojasnilo prav tako pozitivno vpliva ne samo na strankino
zadovoljstvo, ampak tudi na pripovedovanje drugim o doživeti pozitivni izkušnji
(Musek Lešnik, 2008, str. 39-41).
Če povzamemo, se je v zadnjem času uveljavilo bolj tržno pojmovanje kakovosti, ki se
nanaša na izražene in pričakovane potrebe strank. Za vzpostavitev sistema managementa
kakovosti v podjetju je največkrat uporabljen standard kakovosti (ISO). Z upoštevanjem
njegovih zahtev se uredi poslovanje, izboljša učinkovitost procesov in posledično
zadovoljstvo strank. Slednje je eden najbolj želenih izidov odnosa med podjetjem in
stranko, odvisno pa je predvsem od doseganja strankinih pričakovanj. Ker pa ima vsaka
stranka različna pričakovanja in kriterije v zvezi s kakovostjo, je doseganje zadovoljstva
zelo zahtevno. Ocena kakovosti ima tako objektivno kot subjektivno komponento, pri
čemer je slednja odločilna v procesu oblikovanja zadovoljstva. Če je zadovoljstvo eden
najbolj želenih izidov odnosa med podjetjem in stranko, pa je z nezadovoljstvom povsem
drugače. Eden izmed vzrokov zanj je razlika med pričakovano in dejansko izkušnjo, ki je
posledica dejstva, da stranka dobi manj kot pričakuje. So pa informacije nezadovoljnih
strank dobrodošle, saj opozarjajo na pomanjkljivosti, ki jih podjetje lahko popravi, s tem
pa ne le odpravi nezadovoljstvo, pač pa doseže dvig zadovoljstva.
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3 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE IN NJENE DEJAVNOSTI

Komunalno podjetje Velenje d.o.o. sodi med največja komunalna in energetska podjetja v
Sloveniji. V Statutu podjetja (Statut KP Velenje, 2001) je opredeljeno, da ima Komunalno
podjetje Velenje d.o.o. sedež na Koroški cesti 37b, 3320 Velenje. Osnovni kapital znaša
270.058.055,70 SIT oziroma 1.126.932,00 EUR. Infrastrukturni objekti, naprave in
omrežja, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti, niso vloženi v osnovni kapital podjetja.
Notranja organizacija obsega tri organizacijske enote, in sicer:
 PE Energetika,
 PE Vodovod-Kanalizacija,
 Strokovne službe (Splošno kadrovski sektor, Finančno računovodska služba, Služba
za investicijski inženiring, Prodajno nabavna služba, Služba za varnost in zdravje
pri delu, Služba informatike, Kemijsko-biološka tehnologija).

3.1 OBSEG DEJAVNOSTI
PE Energetika izvaja oskrbo s plinastimi gorivi po plinovodnih omrežjih, oskrbo s paro in
toplo vodo ter oskrbo s hladom. Naše podjetje je prvo v Sloveniji, ki od leta 2008 svojim
uporabnikom ponuja možnost daljinskega hlajenja s toplotno energijo in jo tudi izvaja.

PE Vodovod - Kanalizacija opravlja dejavnosti zbiranja, čiščenja in distribucije vode,
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode in delovanja čistilnih naprav
ter izvaja pogrebno-pokopališko dejavnost.

Strokovne službe izvajajo kadrovske dejavnosti, finančno računovodske dejavnosti,
dejavnosti javne higiene, varstva in zdravja pri delu, pogrebne dejavnosti, prodajno
nabavne dejavnosti, investicijske dejavnosti, skrb za obstoj in razvoj informacijskega
sistema ter skrb za podzemni kataster komunalnih naprav.

3.2 STATUS ORGANIZACIJE
Komunalno podjetje Velenje je ustanovljeno za izvajanje komunalnih dejavnosti kot
gospodarska javna služba za potrebe uporabnikov na širšem območju Šaleške doline, to je
v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki. Oblikovanje je
usklajeno z Zakonom o gospodarskih javnih službah (Ur. list RS 32/93).
Ustanoviteljice in lastnice javnega podjetja so:
• Mestna občina Velenje – vložek 932.589,11 EUR (83,10 %),
• Občina Šoštanj – vložek 160.481,64 EUR (14,30 %),
• Občina Šmartno ob Paki – vložek 29.178,48 EUR (2,60 %).
Ustanoviteljice izvršujejo ustanoviteljske pravice v Svetu ustanoviteljev javnega podjetja.
Organi upravljanja, ki jih določa Statut Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., so:
• Svet ustanoviteljev,
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•
•
•

Skupščina,
Nadzorni svet,
direktor.

»Svet ustanoviteljev sestavljajo vsakokratni župani občin ustanoviteljic, ki jim mandat v
svetu ustanoviteljev preneha z iztekom funkcije župana.« (Odlok o ustanovitvi skupnega
organa Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., 2. člen) Skupščino
sestavljajo ga. Andreja Katič iz Mestne občine Velenje (predsednica), ga. Sonja Novak iz
Občine Šoštanj in g. Janko Avberšek iz Občine Šmartno ob Paki. Nadzorni svet
Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. sestavlja pet članov, od katerih imenuje svet
ustanoviteljic vsak po enega člana, dva člana pa imenujejo delavci javnega podjetja.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o. zastopa in predstavlja direktor. Imenuje in razrešuje
ga skupščina podjetja na predlog razpisne komisije po predhodno opravljenem javnem
razpisu. Opravlja pa naslednje naloge: organizira in vodi delovni proces in poslovanje
javnega podjetja, predlaga temelje poslovne politike, delovni program in plan razvoja,
zastopa in predstavlja javno podjetje in je odgovoren za zakonitost dela javnega podjetja.
Za svoje delo odgovarja ustanoviteljem javnega podjetja (Statut KP Velenje, 2001).

3.3 ORGANIZIRANOST
Slika 1: Organizacijska shema
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE - ORGANIZACIJSKA SHEMA

DIREKTOR

PE ENERGETIKA

PE VODOVOD - KANALIZACIJA

SLUŽBA INFORMATIKE

POMOČNIK DIREKTORJA ZA
ORGANIZACIJSKE ZADEVE

PRODAJNO NABAVNA SLUŽBA

SLUŽBA ZA INVESTICIJSKI
INŽENIRING

NOTRANJA KONTROLA

SLUŽBA FINANC IN
RAČUNOVODSTVA

SLUŽBA VARNOSTI IN
ZDRAVJA PRI DELU

PLANER ANALITIK I.

SPLOŠNO KADROVSKI
SEKTOR

SLUŽBA KEMIJSKO BIOLOŠKE
TEHNOLOGIJE

Vir: Poslovnik vodenja (2010, str. 21)

Organigram prikazuje sedanjo strukturo organizacije v Komunalnem podjetju Velenje.
Organiziranost v Komunalnem podjetju Velenje bi lahko opredelili v funkcijsko strukturo
organiziranosti. »Z vidika centralizacije in decentralizacije nalog v organizaciji razlikujemo
različne vrste struktur organiziranosti. Funkcijska struktura organiziranosti je centralizirana
struktura. Oblikovana je na zahtevi, da se naloge opravljajo pod enotnim vodstvom, kar
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povzroča manjše stroške, povečuje specializacijo in profesionalizacijo. Slabost te funkcije
je predvsem v tem, da je komuniciranje počasno, odločitve se počasi sprejemajo in
uresničujejo. Funkcijo oblikujemo v optimalno število področij, sektorjev in služb.«
(Ivanko, 2004, str. 25)
Zaradi boljše delitve dela so v Komunalnem podjetju Velenje organizirane notranje
organizacijske enote, službe in pomočnik direktorja. Notranje organizacijske enote so PE
Energetika, PE Vodovod-Kanalizacija in Skupne službe. Skupne službe pa sestavljajo
Splošno kadrovski sektor, Služba financ in računovodstva, Prodajno nabavna služba,
Pogrebna dejavnost, Služba varstva pri delu, Služba tehnične baze podatkov, Služba za
investicijski inženiring, Služba za kemijsko-biološke tehnologije in Služba informatike, kot
je to prikazano v sliki 1. Poslovne enote vodijo vodje enot, posamezne službe pa vodje
služb, ki delajo v skladu z usmeritvami in nalogami, ki jih dodeli direktor podjetja. Za
svoje delo in delo notranje organizacijske enote, ki jih vodijo, so neposredno odgovorni
direktorju. Referente vodijo vodje enot in služb, za svoje delo odgovarjajo vodjem
poslovnih enot in vodjem posameznih služb. Vodje notranjih organizacijskih enot in služb
načrtujejo, organizirajo, usmerjajo in nadzorujejo delo po pooblastilu direktorja, odločajo
o zadevah delovnega področja, sodelujejo z drugimi vodji organizacijskih enot. Direktor
predstavlja Komunalno podjetje Velenje in vodi njegovo delo. Direktor zagotavlja javnost
dela Komunalnega podjetja Velenje z dajanjem uradnih sporočil in omogoča javnosti, da
se seznani z delom Komunalnega podjetja Velenje in reševanjem vprašanj z njenega
delovnega področja.

3.4 STANDARDIZACIJA DELOVNIH PROCESOV V KOMUNALNEM
PODJETJU VELENJE D.O.O. ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
S standardizacijo delovnih procesov je možno povišati kakovost storitev. S tem je
mišljeno, da se standardizira oziroma čim bolje popiše, kako mora potekati proces
izvajanja storitve. Na ta način poizkušamo čim bolj zmanjšati vpliv »človeškega faktorja« v
procesu opravljanja storitve. Dejstvo je namreč, da ljudje v veliki meri sprejemamo
odločitve na podlagi intuicije in trenutnega razpoloženja (Kuhelj, 2009, str. 24).
Komunalno podjetje Velenje d.o.o. je leta 2004, v podporo zastavljenim ciljem, pričelo z
uvajanjem ISO standardov. Najprej je bil sistem vodenja kakovosti uveden v skladu s
standardom ISO 9001, temu sta sledila še uvedba standarda ISO 14001 in OHSAS 18001
za sistema ravnanja z okoljem ter zdravja in varnosti. Podjetje ima v sklopu teh
standardov standardiziranih skupaj 26 delovnih procesov, med njimi 13 osnovnih, ki
neposredno vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov, in sicer:
• proces nabave,
• proces prodaje,
• proces razvoja,
• proces oskrbe s pitno vodo,
• proces odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode,
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•
•
•
•
•
•
•
•

proces čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode,
proces oskrbe s toplotno energijo,
proces oskrbe z zemeljskim plinom,
proces vzorčenja in analiz tehnoloških meritev in preizkusov,
proces pogrebno-pokopališke dejavnosti,
proces izdelav geodetskih posnetkov in vnosa v digitalni kataster komunalnih in
energetskih naprav,
proces vodenje investicij in
proces izdaje komunalnih in energetskih soglasij.

Komunalno podjetje Velenje dosledno upošteva vse predpisane zahteve v skladu z
uvedenimi standardi. V zvezi s tem se vse leto izvajajo aktivnosti, s katerimi se preverja
učinkovitost standardov oziroma delovnih procesov. Vzpostavljen sistem vodenja
kakovosti se nadzoruje skozi izvajanje notranjih presoj vseh delovnih procesov v podjetju,
zunanje presoje, ki jo izvaja Slovenski institut za kakovost in meroslovje iz Ljubljane,
polletnih in letnih vodstvenih pregledov ter rednih pregledov in izvedenih korektivnih
ukrepov. Poleg navedenega podjetje zagotavlja tudi izobraževanja za nove notranje
presojevalce sistema vodenja kakovosti. Z dodatnimi znanji in z osvežitvijo že pridobljenih
znanj se v podjetju bistveno lažje dosega primerna raven zavedanja o pomenu sistema
vodenja za poslovanje podjetja.

3.5 ANALIZA
OBSTOJEČE
INFRASTRUKTURE

KOMUNALNE

IN

ENERGETSKE

V podjetju merimo kakovost oskrbe z osnovnimi dobrinami, kot so oskrba s pitno vodo,
oskrba s toploto in zemeljskim plinom, predvsem na podlagi prekinitve dobav in
posledično prejetih reklamacij; kakovost delovanja pogrebno-pokopališke dejavnosti in
dejavnost odvajanja in čiščenja odplak pa na podlagi prejetih reklamacij. Tako prekinitve
kot tudi reklamacije so tesno povezane z obstoječim tehnično-tehnološkim stanjem
komunalne in energetske infrastrukture.
3.5.1 OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO
KP Velenje, PE Energetika upravlja in vzdržuje kar 386 km cevovodov sistema daljinskega
ogrevanja s toploto in preko 400 toplotnih postaj. Povprečna starost cevovodov znaša 28
in več let, kar pomeni, da so na koncu življenjske dobe (predvidena računovodska
življenjska doba je 25 let).
V Občini Šoštanj se v zadnjih letih zaradi povečanega števila priključitev pojavljajo težave
z oskrbo odjemalcev v Topolšici. Prvotno predvidena rešitev s črpališčem TRP−TUŠ ni več
ustrezna (ni več visoko temperaturnega povratka iz TUŠ-a, ker je le-ta že davno
odstranjen). Prav tako je prvotna rešitev predvidevala še eno črpališče na povratni cevi v
področju Topolšice. Le-to je bilo leta 2010 zgrajeno kot nujen ukrep za ustrezno
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hidravlično uravnoteženje sistema v zimskem obdobju. Črpališče, ki je v obratovanju od
novembra 2010, deluje brez težav Tz do −6 ˚C. Nekje od te temperature in manj pa se
pričnejo pojavljati problemi z oskrbo (premalo pretoka) na vejah v centru Topolšice. Tako
sedanji vzdrževalni posegi ne predstavljajo končne rešitve, zato je potrebno nadaljevati s
pripravami za preureditev sistema Topolšica v indirektni sistem. Pri delovanju sistema
Lokovica se po razširitvi toplifikacije I. faza 2. del opaža težava pri oskrbi najvišje ležečega
objekta. Tako je glede na dolgoročno predvideno nadaljnjo širitev nujno potrebno izvesti
povečavo in posodobitev obstoječe toplotne postaje. V Mestni občini Velenje je zaradi
premalo vlaganj pred letom 2000 kar nekaj kritičnih odsekov 2C- in 3C-distribucijskega
omrežja, ki bi jih bilo nujno obnoviti (Vizija poslovanja in razvoja KPV 2012−2022, str.
47).
V zadnjih letih je podjetje pomembno vlagalo v obnovitvene investicije obstoječe
infrastrukture za oskrbo s toplotno energijo. Izvedeni so bili ukrepi za usklajevanje nabave
in porabe energije in številni racionalizacijski ukrepi za znižanje toplotnih izgub na
prenosnem in distribucijskem omrežju, kar daje pozitivne finančne učinke na tej
energetski dejavnosti. Strateški dokumenti so narekovali zaporedje investicij, pri čemer
so bili upoštevani tehnično-tehnološki kriteriji, ki so zagotavljali zanesljivost oskrbe, in
ekonomski kriteriji, ki so zagotavljali racionalno vlaganje sredstev – zmanjšanje izgub pri
transportu in distribuciji toplote ter zmanjšanje obratovalnih in vzdrževalnih stroškov.
Skladno s temi kriteriji so rekonstruirane izolacije na magistralnih cevovodih TEŠ–CEP in
TEŠ–Pohrastnik, prenovljena je centralna energetska postaja, posodobljen je sistem
daljinskega nadzora in vodenja, izvedena je vrsta obnov in posodobitev na toplotnih
podpostajah, urejene so meritve prodanih količin toplote in tople sanitarne vode in
obnovljen je del primarnega in sekundarnega omrežja. S prenovo centralne energetske
postaje (CEP) 70 MW in črpališča 110 MW se je drastično znižala poraba električne
energije (za 45,6 % zaradi prenove CEP in 44,1 % zaradi prenove črpališča), znižala se je
vrednost izpusta CO2 v ozračje (za 1.489.380 kg od leta 2006−2011) ter ukinila lastna
priprava sistemske vode za potrebe 3C-omrežja, saj smo prešli na uporabo sistemske
vode iz Termoelektrarne Šoštanj (Vizija poslovanja in razvoja KPV 2012−2022, str. 43).
Kljub znatnim sredstvom, ki so bila vložena v obnove in posodobitve v obdobju 2000–
2011, ostaja velik del omrežja in del toplotnih podpostaj v relativno dotrajanem stanju in z
zastarelo opremo. Takšno stanje je predvsem posledica premajhnih vlaganj pred letom
2000. Investiranje v obnove primarnega in sekundarnega omrežja bi bilo potrebno
pospešiti in nadoknaditi zaostanke iz obdobja pred letom 2000, sicer bo ogrožena
zanesljiva oskrba s toplotno energijo, ki pa bo imela vpliv na za zdaj še visoko
zadovoljstvo naših odjemalcev (Vizija poslovanja in razvoja KPV 2012−2022, str. 54).
3.5.2 OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM
Energetska infrastruktura zemeljskega plina na geografskih območij MO Velenje je bila v
pretežnem obsegu zgrajena leta 1996 in je v povprečju stara 15 let. Plinovodno
infrastrukturo tvorijo plinovodi, plinovodne omarice, protipožarne plinske armature,
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regulatorji tlaka plina s 3 bar na 25 mbar ter plinomeri pri vsakem priključenem odjemalcu
zemeljskega plina. Na geografskih območjih Občine Šoštanj je bila zgrajena plinovodna
infrastruktura v KS Gaberke v letih 2006 in 2007 in je stara 5 do 6 let. Tehnično stanje
plinovodnega omrežja je v tehnično primernem stanju, v KS Gaberke se pojavljajo le
problemi zaradi prisotnosti manjših količin vode v omrežju, zaostale od izvedbe
plinovodnega omrežja, zaradi česar se pri nizkih temperaturah posamično pojavljajo
zamrznitve regulatorjev plina, ki povzročijo prekinitve oskrbe z zemeljskim plinom pri
posameznih uporabnikih. V slabem stanju – korodiranih je večje število plinskih omaric, ki
jih ne moremo zamenjati zaradi vsakoletnega pomanjkanja finančnih sredstev dejavnosti
oskrbe z zemeljskim plinom. Na tej dejavnosti uspevamo iz sedanje cene omrežnine
financirati zgolj prejete kreditne obveznosti iz naslova ukinjenega RR. Generalno gledano
je plinovodna infrastruktura premalo tržno izkoriščena tako na območju MO Velenje kot
Občine Šoštanj, saj je priključeno le 307 objektov od 1100 možnih priključkov (Vizija
poslovanja in razvoja KPV 2012−2022, str. 47).
Naprave za oskrbo z zemeljskim plinom so relativno nove, zato obnovitvene investicije v
zadnji letih niso bile potrebne, razen obnove merilnikov (Vizija poslovanja in razvoja KPV
2012−2022, str. 54).
3.5.3 OSKRBA Z VODO
KP Velenje, PE Vodovod - Kanalizacija upravlja in vzdržuje preko 600 km vodovodnega
omrežja, 70 vodohranov, 52 vodovodnih črpališč, 33 zajetij pitne vode, čistilno napravo za
pitno vodo, 773 hidrantov, 16 vodovodnih razbremenilnikov, 7.191 vodovodnih priključkov
in številne druge objekte na vodovodnem sistemu. Z navedenim sistemom zagotavljamo
najosnovnejšo komunalno oskrbo približno 44.000 uporabnikom (http://www.kpvelenje.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38&Itemid=1
18).
Zaradi dolgoletnih premajhnih vlaganj v obnove in posodobitve javnega vodovodnega
sistema je danes stanje infrastrukture vodooskrbe v najemu takšno, da precejšen obseg
sistema obratuje preko načrtovane življenjske dobe. Kljub temu imamo v obratovanju brez
pogostih okvar še vedno odseke cevovoda iz leta 1931, kar dokazuje, da lahko kvalitetno
vgrajen cevovod iz kvalitetnega materiala obratuje tudi krepko čez projektirano življenjsko
dobo. Problem obstoječega sistema se kaže v dejstvu, da je bil pretežni del omrežja
zgrajen v obdobju po osvoboditvi in pred osamosvojitvijo, v zaprtem gospodarskem trgu,
s takratnimi materiali, ki so bili na razpolago, brez možnosti dobave kvalitetnega materiala
iz tujine. Posledica tega je dejstvo, da ti deli omrežja zelo težko dosegajo projektirano
življenjsko dobo. Zaradi tega je danes večji del tega sistema dotrajan in zato na meji
obratovalne sposobnosti (Vizija poslovanja in razvoja KPV 2012−2022, str. 48).
Problematika vodooskrbnega sistema Šaleške doline se kaže predvsem z dotrajanim
vodovodnim omrežjem s preko 35 % vodnih izgub, s trendom izrazitega povečevanja leteh v zadnjih letih. Število okvar se povečuje. Danes imamo v povprečju 3,1 okvaro/dan
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oziroma 1,79 okvare/km omrežja na leto. Še leta 2004 je ta faktor znašal 1,24 okvare/km
omrežja. Vodohrani in razbremenilniki so zaradi nezadostnih vlaganj v slabem stanju,
črpališča pitne vode so zaradi dotrajanosti črpalnih agregatov manj zanesljiva in
energetsko potratna, kar povečuje stroške interventnega vzdrževanja ter stroške
električne energije. Nadzorni telemetrijski sistem, ki zagotavlja sprotno spremljanje stanja
sistema ter hitro ukrepanje ob okvarah sistema, s čimer skrajšujemo ali preprečujemo
prekinitve dobav, je v povprečju star slabih 20 let, kar za tovrstno opremo pomeni 100 %
prekoračitev normalne življenjske dobe (Vizija poslovanja in razvoja KPV 2012−2022, str.
49).
Na področju zagotavljanja ustrezne količine in kakovosti pitne vode v Šaleški dolini je
potrebno poudariti, da Šaleška dolina ne razpolaga z zadostnimi količinami ustrezne pitne
vode – 80 % le-te dobavljamo iz sosednjih območij (Ljubija, Toplice in Dolič). Edina
pomembna vodna vira v Šaleški dolini sta vodni vir Mazej, ki pa je manjši kraški vodni vir,
podvržen pogostim poslabšanjem kvalitete ob padavinah, ter rezervni vodni vir Topolšica,
pri katerem lahko koristimo le presežke vode, ki je ne uporabi Termoelektrarna Šoštanj.
Tudi ta vodni vir je uporaben le pogojno. V Občini Šmartno ob Paki kljub obsežnim
raziskavam nismo uspeli pridobiti potrebnih količin ustrezne pitne vode, obstoječi vodni
viri iz plitvih peščenih vodonosnikov pa so količinsko nezadostni ter dolgoročno neprimerni
zaradi velike občutljivosti na onesnaževanje. V zadnjih 20-ih letih je zaradi človeškega
poseganja v naravo opazno postopno poslabšanje kvalitete vodnih virov. V enem
najpomembnejših vodnih virov Ljubija, ki je po izvoru odprt kraški vodotok, je bila v
okviru državnega monitoringa že večkrat ugotovljena prisotnost sicer mrtvih parazitov. V
primeru odkritja prisotnosti živih parazitov je brez ustrezne priprave vode, za kar je v tem
trenutku ekonomsko in tehnično primerna le tehnologija ultrafiltracije, potrebno vodni vir
izključiti iz uporabe. Potencialni izpad tako velikega in pomembnega vodnega vira, kot je
vodni vir Ljubija, bi brez dvoma ogrozilo nemoteno in zadostno vodooskrbo vse Šaleške
doline. Drugi zelo pomemben vodni vir Toplica v Hudi luknji, ki je bil pred 15 leti
bakteriološko neoporečen, je sedaj konstantno bakteriološko onesnažen. Poleg tega ga ob
vse pogostejših ekstremnih vremenskih ujmah ogroža reka Paka v neposredni bližini. Tako
sta v bližnji preteklosti že dvakrat le golo naključje ali sreča vodni vir obvarovala pred
poplavljanjem. Edina naprava za pripravo pitne vode na Grmovem vrhu pa je stara 30 let,
dotrajana in tehnološko zastarela ter onemogoča pripravo pitne vode v skladu z zahtevami
veljavne zakonodaje (Vizija poslovanja in razvoja KPV 2012−2022, str. 50).
Zaradi pomanjkanja sredstev v zadnjih letih ni bilo pomembnih vlaganj v novo
infrastrukturo obstoječega vodooskrbnega sistema. Že več let imamo za razreševanje
problemov obstoječe infrastrukture pripravljene načrte dolgoročnega zagotavljanja
nemotene in varne vodooskrbe. V letu 2000 smo izdelali strategijo upravljanja
vodooskrbnih sistemov do leta 2015, kjer smo na osnovi hidravličnega preračuna izdelali
strategijo nujnih obnov sistema. Žal se načrti zaradi zamrznjenih cen in zato premajhnih
prihodkov niso realizirali. V letu 2008 je bila izdelana novelacija potrebnih obnov do leta
2022, kjer so vse potrebne obnove cevovodov in vodooskrbnih objektov (brez projektov
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kohezije) okvirno ovrednotene ter razvrščene po prioritetah (Vizija poslovanja in razvoja
KPV 2012−2022, str. 54).
3.5.4 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPLAK
Širitev kanalizacijskega sistema in izgradnja čistilnih naprav se je izvajala v letih
1998−2010, ko so bila zagotovljena sredstva iz taks in PRR ter prispevkov občanov in
nekaj nepovratnih sredstev RS. Zgrajeno je bilo kanalizacijsko omrežje na celotnem
gravitacijskem območju Šaleških jezer. V tem obdobju se je obseg omrežja brez hišnih
priključkov povečal s 96 km na 185 km (Vizija poslovanja in razvoja KPV 2012−2022, str.
50). Na sistem javne kanalizacije s čistilno napravo je trenutno priključenih 76 %
prebivalcev vseh treh občin Šaleške doline, pri čemer znaša odstotek opremljenosti za MO
Velenje celo 86,5 %, kar predstavlja eno izmed najvišjih stopenj opremljenosti lokalnih
skupnosti v državi. Obratovalno stanje kanalizacijskega sistema je v tem trenutku takšno,
da z obstoječimi vzdrževalnimi ekipami ter sistemskim rednim vzdrževanjem zagotavljamo
v pretežni meri nemoteno odvajanje komunalne odpadne vode. Operativne aktivnosti so
ob pomanjkanju sredstev za potrebne obnove usmerjene v redne preventivne preglede
objektov in naprav ter predvsem znanih kritičnih točk kanalizacijskega omrežja, čiščenje in
snemanje kanalov s TV-kamero, deratizacijo ter na najnujnejša vzdrževalna dela, kar se
odraža v visoki obratovalni sposobnosti in malemu številu reklamacij (Vizija poslovanja in
razvoja KPV 2012−2022, str. 34).
Najpomembnejša investicija je bila izgradnja nove centralne čistilne naprave v Šoštanju
leta 2004, kapacitete 50.000 PE. Z izgradnjo le-te so izpolnjeni pogoji dolgoročnega
zagotavljanja ustreznega čiščenja komunalne odpadne vode v Šaleški dolini, v skladu z
nacionalnim operativnim programom. V Šmartnem ob Paki je bila leta 2003 zgrajena 3stopenjska biološka čistilna naprava, kapacitete 1.500 PE. Del kanalizacijskega sistema,
zgrajenega v zadnjih 20-ih letih, je v dobrem obratovalnem stanju, saj je bil zgrajen iz
kvalitetnih materialov, hkrati pa se je ob izgradnji vršil tudi potreben nadzor s preizkusom
tesnosti ter izvedbo televizijskega pregleda kanalov (Vizija poslovanja in razvoja KPV
2012−2022, str. 51).
Opravljena analiza ustreznosti kanalizacijskega omrežja, ki jo je izdelalo KP Velenje, je
namreč pokazala, da imamo v vseh treh občinah kar 78,3 km netesne kanalizacije, kar
predstavlja 42,4 % obstoječega omrežja. To povzroča konstantno onesnaževanje
bivalnega okolja. Po drugi strani pa zaradi tega prihaja do vdorov zalednih voda v
kanalizacijski sistem, s čimer se nepotrebno hidravlično obremenjuje čistilna naprava v
Šoštanju ter povečuje stroške obratovanja le-te. Takšno stanje je posledica dotrajanosti
omrežja, ki je staro 50 let in več. Gre za najstarejše kanalizacijske cevovode, zgrajene iz
nearmiranih betonskih cevi, dolžine 1 m brez vodotesnih stikov. Javno kanalizacijsko
omrežje v upravljanju KP Velenje je v pretežni meri mešanega značaja, zaradi česar
prihaja na CČN Šaleške doline, pri cca. 2,6 milijona m³ odvedenih sanitarnih odplak, kar
5,2 milijona m³ komunalne in meteorne odpadne vode. Preveč razredčene komunalne
odplake hidravlično preobremenjujejo CČN in otežujejo učinkovitost njenega delovanja.
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Razbremenjevanje mešanega kanalizacijskega sistema je trenutno izvedeno z 32
razbremenilnimi objekti. Ti so zgrajeni na osnovi veljavnih predpisov v preteklosti, tako da
ne zadoščajo sodobnim zahtevam EU (Vizija poslovanja in razvoja KPV 2012−2022, str.
51).
V zadnjem desetletju so lokalne skupnosti v novo infrastrukturo odvajanja odplak vlagale
zelo velika sredstva, kar se odraža v visokem deležu komunalne opremljenosti. Na
področju čiščenja odplak je bil v zadnjih letih realiziran zelo velik obseg naložb v novo
infrastrukturo. Leta 2003 je bila zgrajena ČN Šmartno ob Paki, velikosti 1.500 PE. V letu
2007 je bila zaključena rekonstrukcija in razširitev CČN Šaleške doline, velikosti 50.000 PE,
z izvedbo primarnega, sekundarnega in terciarnega čiščenja komunalne odpadne vode.
Konec leta 2010 je bila rekonstruirana in povečana MKČN Kavče, velikosti 500 PE. V letu
2011 je bila zgrajena MKČN Lokovica 1, velikosti 250 PE, ki je trenutno v fazi poskusnega
obratovanja. V fazi izgradnje je kanalizacijski sistem in MKČN Lokovica 2, velikosti 500 PE
(Vizija poslovanja in razvoja KPV 2012−2022, str. 55).
3.5.5 POKOPALIŠKO – POGREBNA DEJAVNOST
V okviru te dejavnosti izvajamo pokopališke in pogrebne storitve, upravljanje,
vzdrževanje in urejanje pokopališč Podkraj in Škale. Stroškovno je ta dejavnost že vse
skozi deficitarna, saj s prihodki od najemnin ter čistimi prihodki od opravljanja pogrebne
dejavnosti ne uspevamo pokriti niti stroškov obratovanja in vzdrževanja.
Infrastruktura obeh pokopališč Podkraj in Škale trenutno zadovoljuje vse zakonodajne
zahteve ter zahteve v zvezi z nivojem uslug. To se še posebej odraža po izgradnji nove
poslovilne stavbe pokopališča Podkraj, ki omogoča visok nivo uslug in dostojanstveno
slovo od pokojnih občanov. Z investicijskim vzdrževanjem ter manjšimi obnovitvami se v
ustreznem stanju ohranja tudi poslovilni objekt pokopališča Škale. Obe pokopališči sta
urejeni in se vsako leto investicijsko vzdržujeta glede na razpoložljiva sredstva ter potrebe
(Vizija poslovanja in razvoja KPV 2012−2022, str. 52).
V preteklih letih so se nujne obnove na pokopališču Podkraj in Škale zaradi pomanjkanja
sredstev v preteklih letih financirale iz občinskih proračunov Občine Šoštanj in MO
Velenje. Tako je bil rekonstruiran in dograjen poslovilni objekt na pokopališču Podkraj, na
pokopališču Škale pa se je izvedla tudi delna obnova strehe in ogrevanje na plin.
Zaradi omejenih proračunskih sredstev niso realizirane naslednje investicije:
• ureditev drenaž in sanacija nekaterih slabo temeljenih in zato nestabilnih
obstoječih opornih zidov;
• delna obnova nekaterih odsekov kanalizacije zalednih in padavinskih voda na
pokopališču Podkraj;
• obnova in dograditev ograje na pokopališču Podkraj;
• obnova vhodov na pokopališče Podkraj;
• izgradnja zaprtega prostora za odlaganje ločeno zbranih odpadkov s pokopališča
(Vizija poslovanja in razvoja KPV 2012−2022, str. 56).
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Če povzamemo problematiko po vseh segmentih poslovanja, lahko rečemo, da je
komunalna in energetska infrastruktura dotrajana in stara, saj večina le-te obratuje preko
načrtovane življenjske dobe. Izjema je le dejavnost oskrbe s plinom. Pri oskrbi s toploto
se največ težav pojavlja v Občini Šoštanj, kjer se zaradi povečanega števila priključitev
pojavljajo hidravlične težave pri nizkih temperaturah. Tudi v Mestni občini Velenje je kar
nekaj odsekov, ki bi jih bilo treba nujno takoj obnoviti. So pa bili v zadnjih letih izvedeni
ukrepi za znižanje toplotnih izgub, izpusta CO2 v ozračje in porabe električne energije.
Oskrba z zemeljskim plinom je dokaj mlada dejavnost v Šaleški dolini, zato ne predstavlja
problemov z oskrbo in investicije v obnove niso bile potrebne. Največ problemov se
pojavlja na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju, torej na komunalnih dejavnostih.
Večina vodovodnega omrežja je dotrajanega, zato se v zadnjih letih pojavlja vedno več
okvar. Pojavljajo se problemi s kvaliteto vode ob obilnih padavinah in zaradi vse
pogostejšega onesnaževanja okolja kot posledica kmetijskih dejavnosti. V slabem stanju
je tudi edina naprava za pripravo pitne vode na Grmovem vrhu, stara 30 let, ki ne
zadostujem zahtevam veljavne zakonodaje. Kanalizacijsko omrežje je v pretežni meri
mešanega značaja, zato ob obilnih padavinah preveč razredčene odplake obremenjujejo
glavno čistilno napravo Šaleške doline. Prav tako je večina kanalizacijskega omrežja
netesnega, kar povzroča konstantno onesnaževanje bivalnega okolja. Je pa bilo veliko
storjenega s širitvijo kanalizacijskega omrežja in izgradnjo čistilnih naprav. Problematika
pokopališko-pogrebne dejavnosti se kaže v tem, da je ta dejavnost vse skozi deficitarna
dejavnost. Kljub temu so občine zagotovile sredstva za obnovo mrliške vežice v Podkraju,
ki uporabnikom omogoča visok nivo uslug in dostojanstveno slovo od pokojnih občanov.
Vse navedeno pa je odraz pomanjkanja finančnih sredstev in razlogi za to so predstavljeni
v naslednjem poglavju.

3.6 RAZLOGI
ZA
POSODOBITVE

POMANKANJE

SREDSTEV

ZA

OBNOVE

IN

V zadnjih letih smo priča negativnim vplivom gospodarske in finančne krize pri večini
držav in tako je tudi v Sloveniji. Posledice teh vplivov so negativna gospodarska rast,
povečanje števila brezposelnih, padec BDP, zadolženost podjetij itd. Tudi v Komunalnem
podjetju Velenje čutimo prisotnost gospodarske in finančne krize, na katero smo se
odzvali z varčevalnimi ukrepi na področju investiranja in ostalih stroških, ter dolžniške
krize, ki se odraža pri vseh uporabnikih komunalnih dobrin in storitev, posledično s
primanjkljajem likvidnostnega denarja za odplačevanje obveznosti (Vizija poslovanja in
razvoja KPV 2012−2022, str. 20).
V obdobju od leta 2001 do 2011 stroškovne cene na dejavnosti vodooskrbe, odvajanja in
čiščenja odpadnih voda niso bile dosežene. Pred letom 2000 so bila vlaganja v osnovna
sredstva komunalne infrastrukture majhna, zato je bilo nujno pospešiti investicije v
obnove in posodobitve ter v novogradnje z namenom, da se omogoči dostopnost
prebivalcev Šaleške doline do javne infrastrukture in da se zadovolji zakonskim zahtevam.
Vir financiranja za investicije v obnove in posodobitve je bila amortizacija infrastrukture,
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za investicije v novogradnje pa okoljske dajatve in prispevki za razširjeno reprodukcijo
(RR). V letu 2007 se je zaradi začetka obratovanja nove centralne čistilne naprave v
Šoštanju znižala taksa za obremenjevanje voda, leta 2008 pa so bili ukinjeni še RR
prispevki, kar je ob dejstvu, da cene niso omogočale oblikovanja polno obračunane
amortizacije, povzročilo upad investicijskih aktivnosti. Iz virov, ki so bili na voljo, pa je bilo
potrebno odplačevati kreditne obveznosti (Vizija poslovanja in razvoja KPV 2012−2022,
str. 10).
Poleg navedenega je opazen tudi trend drastičnega padanja prodanih količin komunalnih
in energetskih dobrin pri večini dejavnosti. Na vodnih dejavnostih so v desetletju količine
padle za približno 26,9 % oziroma za 1,1 mio m³ na oskrbi z vodo ter za 25,2 % oziroma
0,8 mio m³ na odvajanju in čiščenju odplak. Količine so nižje tako na industrijski kot široki
potrošnji, vendar je padec večji na industrijski potrošnji, in sicer za skoraj 50 % tako na
oskrbi z vodo kot odvajanju odplak. Nekoliko nižji je padec na oskrbi s toplotno energijo –
za 9,0 %. Največji padec prodanih količin je razviden pri uporabnikih industrijske
potrošnje, kjer je zaslediti padec za 11,8 %. Vzrok znižanja so slabe gospodarske in
finančne razmere na tržišču, ki so privedle do stečaja enega naši največjih odjemalcev. Pri
uporabnikih široke potrošnje je zaslediti 7,6 % znižanje v primerjavi z letom 2001. Edina
dejavnost, ki je prodajo v zadnjem desetletju povečala, je oskrba z zemeljskim plinom, in
sicer za 7 %, vendar tudi pri tej dejavnosti v primerjavi z letom 2010 že beležimo padec
prodanih količin, in sicer za 10,1 % (Vizija poslovanja in razvoja KPV 2012−2022, str. 37).
Vzroki za padec prodanih količin so iskanje alternativnih virov ogrevanja, višje zunanje
temperature in varčevalni ukrepi pri odjemalcih, ki so v veliki meri povezani s slabšimi
gospodarskimi razmerami v državi. Za podjetje to pomeni še nižji prihodek in posledično
manj razpoložljivih finančnih sredstev za vlaganja v obnove in posodobitve.

3.7 ANALIZA OBRATOVALNE RAZPOLOŽLJIVOSTI INFRASTRUKTURE PO
DEJAVNOSTIH
Obratovalne razpoložljivosti sistemov se ugotavljajo z deležem med maksimalnim letnim
številom obratovalnih ur posameznih sistemov in dejansko doseženim številom
obratovalnih ur nemotene komunalne in energetske oskrbe. V poročilnih sistemih PE se
sistematično vodijo analize motenosti dobave ločeno po posameznih oskrbovalnih sistemih
ter povzročiteljih. V evidencah poročilnih sistemov na PE se časovno evidentirajo vsi
dogodki, ki vplivajo na obratovanje sistemov in so posledica napak upravljavca. Napake,
na katere kot upravljavec sistemov nimamo in ne moremo vplivati, računsko niso zajete v
delež obratovalne razpoložljivosti.
Cilj podjetja je zagotavljati čim višjo možno obratovalno razpoložljivost sistemov. Od tega
je namreč odvisna oskrba odjemalcev s komunalnimi in energetskimi dobrinami.
Spremljanje obratovalne razpoložljivosti omogoča podjetju zaznavanje sprememb le-te in
pravočasno ukrepanje.
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Grafikon 1: Obratovalna razpoložljivost sistemov

Vir: Analiza reklamacij (2011, str. 14)

Graf prikazuje obratovalno razpoložljivost komunalnih in energetskih sistemov v letih 2010
in 2011. Iz podatkov je razvidno, da je obratovalna razpoložljivost padla na dejavnostih
oskrbe z vodo in odvajanje odplak, medtem ko se je dejavnostih oskrbe s toploto, plinom
in čiščenju odplak nekoliko zvišala. Razlog za padec obratovalne razpoložljivosti na
dejavnostih oskrbe z vodo je porast okvar zaradi tehničnih napak, hidravličnih
karakteristik, napak na vodovodnih priključkih in slabše kvalitete vode. Pri odvajanju
odplak se je pojavilo več okvar zaradi vpliva tretjih oseb, višje sile, prav tako je bilo več
okvar na javnem omrežju ter objektih in napravah. Vse okvare na javnem vodovodnem
omrežju in omrežju odvajanja odplak so posledica napak pri upravljavcu sistema. Na
porast obratovalne razpoložljivosti na oskrbi s toploto je vplivalo manj okvar po vseh
povzročiteljih (tehnična napaka, napaka pri upravljavcu, napaka dobavitelja) pri
upravljavcu sistema. Maksimalna obratovalna razpoložljivost (100 %) pri oskrbi s plinom
ne pomeni manj prekinitev, ki jih zazna uporabnik. Vse prekinitve so bile posledica napak,
na katere upravljavec nima vpliva in se tako ne upoštevajo v deležu obratovalne
razpoložljivosti. Razlog za porast obratovalne razpoložljivosti pri čiščenju odplak je manj
okvar zaradi tehničnih napak, prisotnosti višje sile, okvar na mehanskem predčiščenju in
obdelavi blata (Analiza reklamacij KPV, 2010, str. 11-13 in 2011, str. 12-14).
Glede na problematiko obstoječega stanja komunalne in energetske infrastrukture ter
pomanjkanje sredstev za vlaganje v obnove in posodobitve le-te, lahko rečemo, da je
podjetje zagotavljalo visoko obratovalno razpoložljivost oskrbovalnih sistemov.
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4 ANALIZA ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV

Poglavje obravnava analizo zadovoljstva uporabnikov komunalnih in energetskih dobrin in
storitev za leto 2011 v primerjavi z letom 2010. SIST EN ISO zahteva, da mora
organizacija kot eno od meritev delovanja sistema vodenja kakovosti nadzorovati
informacije o zaznavanju odjemalcev − ali je organizacija izpolnila njihove zahteve. Prav
tako mora določiti metode za pridobivanje in uporabo teh informacij (SIST EN ISO
9001:9008, str. 25).
Zaradi tega Komunalno podjetje Velenje d.o.o. vsako leto ugotavlja zadovoljstvo
uporabnikov komunalnih dobrin in storitev. Cilj kontinuiranega raziskovanja je ugotavljati
uspešnost izvajanja javnih služb ter ugotavljanje stališča uporabnikov do aktualnih
poslovnih in strateških vprašanj. Analiza se izvaja na območju Mestne občine Velenje,
Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki.
Anketni vprašalnik, na podlagi katerega ugotavljamo zadovoljstvo naših uporabnikov, je
sestavilo vodstvo podjetja na podlagi medsebojnega usklajevanja. Pri izbiri ključnih
področij analize so upoštevane značilnosti in tekoča problematika podjetja. Tako so
vsebinsko v nabor raziskovalnih področij vključena naslednja področja:
•
•
•
•
•
•

poznavanje delovanja podjetja,
ugled javnega podjetja,
zadovoljstvo s kakovostjo storitve glede na neprekinjenost dobav po dejavnostih,
ustreznost razmerja med ceno in kakovostjo,
reklamacije in učinkovitost reševanja le-teh,
obisk in uporabnost informacij spletne strani.

4.1 SPLOŠNO O PRIDOBIVANJU REZULTATOV
Pri sestavi vprašalnika je vodstvo podjetja izhajalo iz predpostavke, da želimo od naših
uporabnikov pridobiti določene informacije na preprost način. Zato so zastavljena
vprašanja za preproste odgovore, in sicer:
•
•
•

A zelo zadovoljni,
B zadovoljni,
C nezadovoljni.

Vprašanja o kakovosti oskrbe komunalnih in energetskih storitev skozi definiranje
kakovostne oskrbe ter oskrbo po storitvah glede na prekinitev dobav delimo na:
• dobavo brez prekinitve,
• prekinitev do 3-krat letno,
• prekinitev nad 3-krat letno.
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Pri vprašanju o vodilu pri dobavi komunalnih storitev pa uporabniki ocenjujejo
najpomembnejše dejavnike kakovosti podjetja z ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni
nepomembno, 5 pa zelo pomembno. Istočasno preverjamo informiranost uporabnikov s
prekinitvami oskrbe, s spremljanjem stanj na lastnih merilnih napravah, z zadovoljnostjo o
preglednosti obračuna ter z razmerjem cen glede na kakovost storitev. Pri pridobivanju
informacij glede reklamacij pa želimo izvedeti, ali so že imeli reklamacijo in ali se ta
nanaša na:
•
•

kakovost komunalnih storitev ali
obračun komunalnih storitev.

Pri večini zastavljenih vprašanj ponujamo preprosta odgovora, in sicer:
•
•

DA ali
NE.

V mesecu oktobru 2011 so bili poslani anketni vprašalniki naključno izbranim uporabnikom
široke in industrijske potrošnje. Skupaj je bilo poslanih 1150 anketnih vprašalnikov. Pri
analizi zadovoljstva uporabnikov so bili upoštevani vsi prispeli izpolnjeni vprašalniki do 15.
novembra 2011. Anketiranci so lahko izpolnjene vprašalnice poslali v priloženi kuverti po
pošti, preko fax-a, e-maila ali prinesli osebno v sprejemno pisarno podjetja. Od skupaj
1150 odposlanih vprašalnikov je bilo do navedenega datuma vrnjenih 123 vprašalnikov,
kar predstavlja 10,7 % vrnjenih vprašalnikov. V primerjavi s predpreteklim letom, ko je
bilo vrnjenih 9,6 % izpolnjenih vprašalnih, je vrnitev vprašalnikov višja za 1,1 %, vendar
je še vedno zelo nizka.

4.2 SEZNANJENOST Z NOVOSTMI NA KOMUNALNEM PODROČJU
Z odgovori na zastavljeno vprašanje želimo od uporabnikov izvedeti, ali jih dovolj
seznanjamo z novostmi na komunalnem področju. Sprašujemo jih o seznanjenosti glede
spremembe cen, spremembe obračunov komunalnih dobrin, novostmi na energetskem
področju in novostmi na vodnem področju. Uporabniki se opredeljujejo za odgovor DA
oziroma NE.
Pri seznanjenosti glede spremembe cen nas zanima, ali so naši uporabniki pravočasno
obveščeni o dvigu cen komunalnih in energetskih storitev. Novosti glede spremembe
obračunov se nanašajo na način obračunavanja porabe dobrin. Seznanjenosti z novostmi
na energetskem in komunalnem področju pa zajema seznanjenost uporabnikov o širitvah
omrežij, izvedenih večjih posegih pri obnovah in posodobitvah, obveščanju odjemalcev o
prekinitvah zaradi nujnih odprav okvar, ukrepih za varčno porabo energije oziroma vode
ter pravočasno obveščanje o morebitni oporečnosti pitne vode.
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Grafikon 2: Seznanjenost z novostmi

Vir: lasten, tabela 1 v prilogi

Ugotovitve:
Rezultati prikazujejo, da se je v letu 2011 delež seznanjenih uporabnikov z novostmi glede
spremembe cen in obračunov nekoliko znižal, medtem ko se je delež seznanjenih glede
sprememb na energetskem in komunalnem področju nekoliko zvišal. Presenetljiva je
ugotovitev, da je tako nizek delež uporabnikov seznanjen z novostmi. Ob dvigu cen in
spremembah obračunov so naši uporabniki o tem obveščeni z mesečnimi položnicami in
na spletni strani podjetja. O novostih na energetskem in komunalnem področju pa
uporabnike obveščamo redno preko lokalnega časopisa in lokalne televizije ter na spletni
strani podjetja.

4.3 SPLOŠNO POSLOVNO SODELOVANJE
Z vprašanjem »Kako ocenjujete splošno poslovno sodelovanje med Vami in nami?« nas
zanima splošno zadovoljstvo uporabnikov pri medsebojnem poslovnem sodelovanju. To
vprašanje zajema vse segmente poslovanja podjetja. Anketirani se opredeljujejo z
ocenami zelo zadovoljen, zadovoljen in nezadovoljen.
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Grafikon 3: Splošno poslovno sodelovanje

Vir: lasten, tabela 2 v prilogi

Ugotovitve:
Velika večina anketiranih je zadovoljna oziroma zelo zadovoljna s poslovnim sodelovanjem
z našim podjetjem. Nezadovoljnih je samo 6 % vprašanih.
Glede na preteklo leto je zaznati nekoliko slabši rezultat, saj se je delež zelo zadovoljnih
znižal, in sicer za 6 %. Za 3 % se je povečal tudi delež nezadovoljnih uporabnikov. Na
splošno lahko ugotovimo, da podjetje uživa pri porabnikih velik ugled.

4.4 ZADOVOLJSTVO S STORITVAMI PODJETJA
Glede vprašanja »Kako bi ocenili zadovoljstvo s storitvami javnega podjetja?« želimo na
splošno izvedeti zadovoljstvo uporabnikov z oskrbo z dobrinami, ki jih nudimo. Anketirani
ocenjujejo na podlagi ocen zelo zadovoljen, zadovoljen in nezadovoljen; ocenjujejo tiste
dobrine, ki jih koristijo.
To vprašanje ne zajema zgolj obratovalne razpoložljivosti pri dobavi dobrin, ki je
podrobneje predstavljena v poglavju 3, temveč se nanaša tudi na kvaliteto pitne vode in
ostale storitve (izvajanje geodetskih storitev, izdaja soglasij, izdelava projektne
dokumentacije za trg, izvajanje laboratorijskih analiz, svetovanje strankam).
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Grafikon 4: Zadovoljstvo s storitvami

Vir: lasten, tabela 3 v prilogi

Ugotovitve:
Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da je velika večina anketiranih še vedno zadovoljna
oziroma zelo zadovoljna s storitvami, ki jih nudi podjetje. Nezadovoljnih je zanemarljivo
malo.
V primerjavi s preteklim letom se je delež zelo zadovoljnih na vseh področjih znižal. Pri
ogrevanju prostorov in ogrevanju z zemeljskim plinom se je rahlo povečal tudi delež
nezadovoljnih odjemalcev. Rezultati so odraz povečanega števila okvar, predvsem na
komunalnih dejavnostih, ki nastajajo zaradi dotrajanega komunalnega omrežja in
prekinitev dobave toplote zaradi izvajanja remontnih del, ki pa je nujen za zagotavljanje
nemotene oskrbe v času kurilne sezone. Velik padec zelo zadovoljnih odjemalcev z
odvajanjem in čiščenjem odplak je posledica težav s »poplavitvami« iz javnih kanalov ob
obilnih deževjih. Do tega prihaja zaradi preobremenjenosti večinoma mešanega
kanalizacijskega omrežja. Iz pripomb uporabnikov je mogoče razbrati, da je padec lahko
tudi posledica pojavljanja podgan v javni kanalizaciji.

4.5 KOMUNIKACIJA Z ZAPOSLENIMI IN NAČIN KOMUNICIRANJA
Zelo pomemben kazalnik pri ugotavljanju zadovoljstva uporabnikov je tudi komunikacija
med zaposlenimi in uporabniki. Z vprašanjem »Ali ste zadovoljni z načinom komuniciranja
zaposlenih?« ugotavljamo zadovoljstvo anketiranih uporabnikov z zaposlenimi v podjetju.
Anketirani ocenjujejo na podlagi ocen zelo zadovoljen, zadovoljen in nezadovoljen. Prav
tako nas zanima, na kašen način želijo uporabniki komunicirati. Na izbiro imajo
komunikacijo preko e-maila, telefona, osebnega stika, navedejo pa lahko svoje predloge
pod ostalo.
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Grafikon 5: Komuniciranje zaposlenih

Vir: lasten, tabela 4 v prilogi

Ugotovitve:
Da je komunikacija med uporabniki in zaposlenimi ustrezna, je razvidno dobljenih
rezultatov. Čeprav se je delež zelo zadovoljnih znižal za 4 %, se je tudi delež
nezadovoljnih znižal za 2 %. Posledica dobrih rezultatov je realizacija ukrepov za
izboljšanje komuniciranja zaposlenih s kupci in seznanitev zaposlenih z načinom
komuniciranja in načinom posredovanja informacij uporabnikom glede obračunanih
postavk.
Grafikon 6: Način medsebojnega komuniciranja

Vir: lasten, tabela 5 v prilogi
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Ugotovitve:
Največ anketiranih (38 %) se je odločilo, da je za njih primerna medsebojna komunikacija
preko telefona, nekaj manj (31 %) je takšnih, ki bi komunicirali preko e-maila. 30 %
anketiranih še vedno prisega na osebni stik med zaposlenimi in uporabnikom. 1 %
anketiranih pa si želi komunicirati pisno, in sicer preko pošte.
Glede na preteklo leto se je povišal delež takšnih, ki bi želeli komunicirati preko telefona in
sicer za 2 % ter znižal dele takšnih, ki si želijo komunikacije preko e-maila, in sicer za 6
%. Zvišal pa se je tudi delež uporabnikov, ki si želijo komunikacijo preko osebnega stika.
V letu 2011 je prisoten tudi delež uporabnikov, ki zagovarjajo komunikacijo preko pisne
pošte.

4.6 INFORMIRANOST UPORABNIKOV
To poglavje zajema sklop treh vprašanj, ki se nanašajo na informiranost uporabnikov.
Anketirane sprašujemo, če so zadovoljni z informiranostjo o predvidenih prekinitvah
oskrbe, ali spremljajo stanja merilnih naprav in posledično preverjajo obračun komunalnih
dobrin ter ali so zadovoljni s preglednostjo obračunanih komunalnih dobrin po veljavnem
sistemu obračuna. Odgovori zahtevajo opredelitev z DA oziroma NE.
Grafikon 7: Informiranost uporabnikov

Vir: lasten, tabela 6 v prilogi

Ugotovitve:
Rezultati ankete glede informiranosti uporabnikov o predvidenih okvarah prikazujejo velik
delež (79 %) anketiranih, ki so seznanjeni o predvidenih prekinitvah, 21 % pa je takšnih,
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ki o predvidenih okvarah niso obveščeni. Stanja merilnih naprav redno spremlja 84 %
vprašanih; enak delež teh je zadovoljen s preglednostjo obračuna, 16 % anketiranih
stanja svojih merilnikov ne spremlja in prav tako 16 % teh ni zadovoljnih s preglednostjo
obračuna.
V primerjavi s preteklim letom je zaznati slabšo informiranost o predvidenih okvarah.
Delež se je znižal za 4 %. Stanja merilnih naprav spremlja za 2 % več uporabnikov. Za 2
% se je izboljšalo tudi zadovoljstvo zaradi preglednosti obračuna. Iz prikazanega je
razvidna visoka osveščenost uporabnikov o tem, da lahko z spremljanjem stanj na
merilnih napravah vplivajo na ustrezen in pregleden obračun porabljenih količin.

4.7 VODILO PRI OSKRBI KOMUNALNIH DOBRIN IN RAZMERJE CENE
GLEDE NA KAKOVOST OSKRBE
Pri vprašanju »Kaj vam je vodilo pri dobavi komunalnih storitev?« želimo od uporabnikov
izvedeti, kaj je po njihovem mnenju pomembno za kakovostno oskrbo komunalnih
dobrin. Ali je to cena, zanesljivost in kakovost oskrbe, razumevanje in podpora
uporabnikom, delo zaposlenih ali hitrost reševanja reklamacij. Ocenjevali so z ocenami 1
do 5, pri čemer ocena 1 pomeni nepomembno, ocena 5 pa zelo pomembno. Vrednosti
prikazane v grafu so dobljene na podlagi izračuna aritmetične sredine spremenljivk.
Grafikon 8: Vodilo pri oskrbi komunalnih dobrin

Vir: lasten, tabela 7 v prilogi

Ugotovitve:
Večina anketiranih se je opredelila, da je za dobro oskrbo s komunalnimi in energetskimi
dobrinami zelo pomembna zanesljivost in kakovost oskrbe, temu pa sledita razumevanje
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in podpora uporabnikom in hitrost reševanja reklamacij. Kot manj pomembna se jim zdi
cena komunalnih dobrin ter najmanj pomembno delo zaposlenih.
Glede na preteklo leto ni zaznati večjih sprememb. Še vedno je glavno vodilo pri oskrbi
komunalnih dobrin zanesljivost in kakovost oskrbe. Anketirani so spremenili mnenje in
pred ceno komunalnih dobrin izpostavili hitrost reševanja reklamacij ter razumevanje in
podporo uporabnikom. Delo zaposlenih pa se jim zdi še manj pomembno kot preteklo
leto.
Z vprašanjem »Kakšno razmerje med ceno in kakovostjo storitev vam najbolj ustreza?«
želimo od anketiranih pridobiti mnenje o tem, kakšno razmerje med ceno in kakovostjo je
za njih še sprejemljivo. Odločajo se med razmerjem višja cena za večjo kakovost,
razmerjem srednja cena za srednjo kakovost in razmerjem nižja cena za nižjo kakovost.
Opredeljujejo se z odgovori DA oziroma NE.
Cene komunalnih in energetskih dobrin so za občane MO Velenje, občine Šoštanj in
občine Šmartno ob Paki na komunalnem področju med najnižjimi v državi, na
energetskem področju pa zagotovo najnižje v državi. Posledično temu so izredno ugodni
tudi letni stroški oskrbe s komunalnimi in energetskimi dobrinami. To dejstvo že vrsto let
in nedvomno pomembno vpliva na visoko stopnjo zadovoljstva porabnikov in njihov zelo
pozitivni odnos do podjetja.
Grafikon 9: Razmerje cene in kakovosti

Vir: lasten, tabela 8 v prilogi

Ugotovitve:
V primerjavi s preteklim letom se je delež tistih, ki bi imeli za višjo ceno višjo kakovost,
znižal za 10 %. Za 11 % se je zvišal delež tistih, ki bi želeli srednjo kakovost za srednjo
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ceno. Padec deleža tistih, ki si želijo več za višjo ceno, je razumljiv, saj si glede na
trenutne ekonomske razmere marsikdo ne more privoščiti višje cene in posledično višjih
stroškov na račun večje kakovosti. Zanimiva je ugotovitev, da je še vedno velik delež
uporabnikov pripravljenih plačati več za večjo kakovost, po drugi strani pa je glede na
prepričanje o dragih javni dobrinah relativno majhen delež takšnih, ki želijo za nižjo
kakovost plačati nižjo ceno.

4.8 OCENITEV KAKOVOSTI OSKRBE PO POSAMEZNIH DOBRINAH IN
GLEDE NA PREKINITEV
Z ocenitvijo kakovosti oskrbe s komunalnimi in energetskimi storitvami po posameznem
področju glede na prekinitev dobav želimo dobiti odgovor anketiranih o tem, kaj za
uporabnike še pomeni kakovostna oskrba glede na prekinitve dobav komunalnih dobrin.
Opredeljujejo se med odgovori: nemotena dobava komunalnih in energetskih storitev,
prekinitev oskrbe do 3 ure/dan in prekinitev oskrbe več kot 3 ure/dan.
Grafikon 10: Kakovost glede na prekinitev

Vir: lasten, tabela 9 v prilogi

Ugotovitve:
Glede na preteklo leto se je delež takšnih, ki menijo, da je kakovostna oskrba komunalnih
storitev nemotena dobava komunalnih dobrin, zvišal za 5 %. Za 5 % se je znižal delež
uporabnikov za katere pomeni kakovostna oskrba še prekinitev oskrbe do tri ure na dan.
Na splošno lahko rečeno, da imajo uporabniki naših dobrin zelo visoka pričakovanja glede
kakovostne oskrbe. Za večino vprašanih je kakovost oskrbe opredeljena kot neprekinjena
dobava javnih dobrin.
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4.8.1 OSKRBA S PITNO VODO
S tem kazalnikom preverjamo kakovost oskrbe s pitno vodo na podlagi prekinitev dobav.
V tabeli 10 (v prilogi) pomenijo kratice ŠP – široka potrošnja, IP – industrijska potrošnja.
Anketirani se v vprašalniku opredeljujejo za odgovore: brez prekinitve, prekinitev 1−3-krat
letno in več kot 3-krat letno.
Grafikon 11: Kakovost po prekinitvah oskrbe z vodo

Vir: lasten, tabela 10 v prilogi

Ugotovitve:
Tabela 10 v prilogi prikazuje, da je imela večina (50 %) anketiranih uporabnikov ŠP
dobavo pitne vode brez prekinitve. Velik del (46 %) je imel prekinitev 1−3-krat letno. Več
kot 3-krat letno pa je imelo prekinitev dobave pitne vode samo 4 % vprašanih. Podobno
so odgovarjali tudi anketirani uporabniki IP, saj je 66 % teh imelo dobavo pitne vode brez
prekinitev, 33 % je imelo prekinitve 1−3-krat letno, samo 1 % pa je imelo prekinitev več
kot 3-krat letno.
V primerjavi z analizo preteklega leta se je kakovost oskrbe s pitno vodo nekoliko znižala.
Delež oskrbe vode brez prekinitve se je v letu 2011 znižal za 2 %, za 1 % se je znižal
delež uporabnikov, ki so imeli prekinitev do 3-krat letno. Glede na predpreteklo leto je v
proučevanem letu prisoten tudi delež uporabnikov, ki so imeli prekinitev več kot 3-krat
letno, in sicer 3 %.
Iz analize za leto 2011 in letnega programa za leto 2012 za proces oskrbe s pitno vodo je
razvidno povečanje števila okvar v primerjavi z letom 2010, in sicer: zaradi hidravličnih
karakteristik za 15 %, na komunalnih napravah in objektih za 25 %, zaradi kvalitete vode
za 75 % in priključkih za 6 %. Za 2 % pa je se je zmanjšalo število okvar na javnem
omrežju (KP Velenje, 2012, str. 1). Posledica večjega števila okvar so tudi nekoliko slabši
rezultati analize zadovoljstva uporabnikov.
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4.8.2 OGREVANJE PROSTOROV
S tem kazalnikom preverjamo kakovost oskrbe s toplotno energijo na podlagi prekinitev
dobav. V tabeli 11 (v prilogi) pomenijo kratice ŠP – široka potrošnja, IP – industrijska
potrošnja. Anketirani se v vprašalniku opredeljujejo za odgovore: brez prekinitve,
prekinitev 1−3-krat letno in več kot 3-krat letno.
Grafikon 12: Kakovost po prekinitvah ogrevanja prostorov

Vir: lasten, tabela 11 v prilogi

Ugotovitve:
Iz tabele 11 (v prilogi) je razvidno, da je večina, to je 70 % anketiranih uporabnikov ŠP,
imela prekinitev dobave toplotne energije 1−3-krat letno. Velik del, to je 28%, pa je imel
dobavo brez prekinitve. Več kot 3-krat letno pa je imelo prekinitev dobave samo 2 %
vprašanih. Polovica (50 %) anketiranih uporabnikov IP je imelo dobavo toplotne energije
brez prekinitve. Enak delež je bilo takšnih, ki so imeli prekinitve 1−3-krat letno. Glede na
rezultate iz preteklega leta je razvidno, da se je delež uporabnikov, ki so bili deležni
oskrbe brez prekinitve, s 53 % v predlanskem letu znižal na 40 % v letu 2011. Povečal pa
se je delež takšnih, ki so imeli prekinitve do 3-krat letno, in sicer s 46 % v predlanskem
na 59 % v lanskem letu. Delež tistih, ki so imeli prekinitve več kot 3-krat letno, je ostal
enak.
Iz letnega poročila kakovosti sistema s toplotno energijo za leto 2011 (KP Velenje d.o.o.,
2011, str. 3) je razvidno, da se je število okvar v primerjavi s predpreteklim letom na
skoraj vseh segmentih znižalo. Na področju ogrevanja se je število okvar zmanjšalo za 1
%, na področju sanitarnih voda za 26 %, na metrologiji za 30 %. Višje število reklamacij
je bilo evidentiranih edino na gradbenem področju, in sicer za 24 %. Zanimivo je, da se je
v letu 2011 kljub znižanju števila okvar na toplovodnem omrežju poslabšalo zadovoljstvo z
oskrbo. Na podlagi rezultatov ankete v primerjavi z nižjim deležem okvar v letu 2011
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lahko sklepamo, da je lahko višji delež prekinitev oskrbe toplote 1−3-krat letno tudi
posledica vsakoletnega rednega remonta toplotnih naprav v mesecu juliju, ki traja
predvidoma tri dni in se izvaja z namenom nemotene oskrbe v času kurilne sezone.
4.8.3 OGREVANJE Z ZEMELJSKIM PLINOM
S tem kazalnikom preverjamo kakovost oskrbe z zemeljskim plinom na podlagi prekinitev
dobav. V tabeli 12 (v prilogi) pomenijo kratice ŠP – široka potrošnja, IP – industrijska
potrošnja. Anketirani se v vprašalniku opredeljujejo za odgovore: brez prekinitve,
prekinitev 1−3-krat letno in več kot 3-krat letno.
Grafikon 13: Kakovost po prekinitvah zemeljskega plina

Vir: lasten, tabela 12 v prilogi

Ugotovitve:
Tabela 12 (v prilogi) prikazuje, da je večina (50 %) anketiranih uporabnikov ŠP imela
dobavo zemeljskega plina brez prekinitve. Enak delež je imel prekinitev 1−3-krat letno.
Prekinitve več kot 3-krat letno pa ni imel nihče od anketiranih. Največ anketiranih
uporabnikov IP (67 %) je imelo dobavo zemeljskega plina brez prekinitev, 33 % je imelo
prekinitve 1−3-krat letno. Prekinitve več kot 3-krat letno pa ni imel nihče.
V primerjavi z analizo preteklega leta se je kakovost oskrbe z zemeljskim plinom nekoliko
znižala. Delež oskrbe brez prekinitve se je v letu 2011 znižal z 88 % v preteklem letu na
62 % v letu 2011. Za enak odstotek se je zvišal delež uporabnikov, ki so imeli prekinitev
do 3-krat letno.
Iz letnega poročila kakovosti sistema oskrbe z zemeljskim plinom za leto 2011 je mogoče
razbrati, da prihaja do prekinitev oskrbe zaradi okvar regulatorja, blokade varovalk,
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okvare peči, puščanja tesnil, napak pri upravljanju sistema in ker ni plina. V primerjavi s
predpreteklim letom se je delež okvar zaradi blokade varovalk zvišal z 38 % na 76 %,
zaradi okvare peči je delež višji za 4 %, prisotni pa sta bili okvari zaradi napake pri
upravljanju sistema (3 %) in zaradi pomanjkanja plina (3 %). Okvare regulatorja v tem
letu ni bilo, v primerjavi z letom 2010, ko jih je bilo 45 %, prav tako ni bilo prisotnih okvar
zaradi puščanja tesnil. Največ okvar je torej prisotnih zaradi blokade varovalk, na kar pa
upravljavec sistema nima vpliva, čeprav izvaja vse redne servisne preglede sistema. Na
drugem mestu se pojavljajo okvare peči, na katere upravljavec prav tako nima vpliva saj
mora te okvare odpraviti sam lastnik plinskega kotlja (KP Velenje d.o.o., 2011, str. 2).
4.8.4 POGREBNO - POKOPALIŠKA DEJAVNOST
Z vprašanjem, »Kako ste zadovoljni z urejenostjo in delovanjem pogrebno pokopališke
dejavnosti?« želimo izvedeti, ali so anketirani zadovoljni z urejenostjo objekta in
izvajanjem dejavnosti te službe. Odgovarjali so na ponujene odgovore, in sicer zelo
zadovoljen, zadovoljen in nezadovoljen.
Grafikon 14: Urejenost pogrebno pokopališke dejavnosti

Vir: lasten, tabela 13 v prilogi

Ugotovitve:
Podatki kažejo na velik delež zadovoljnih anketirancev, teh je 73 %. Zelo zadovoljnih je
25 %, nezadovoljnih pa je le 2 % anketirancev. Glede na analizo preteklega leta se je
delež zelo zadovoljnih uporabnikov z urejenostjo pogrebno-pokopališke dejavnosti znižal
za 2 %, za 1 % pa se znižal tudi delež nezadovoljnih anketirancev.
Omeniti je potrebno, da je podjetje v sodelovanju z Mestno občino Velenje in Občino
Šoštanj v letu 2009 v celoti obnovilo mrliško vežico Podkraj. Z obnovo se je zagotovilo
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večje število vežic in pokril zunanji prostor, namenjen pogrebni slovesnosti. S to
pridobitvijo so se zagotovile kakovostnejše storitve, kar prikazujejo tudi dobljeni rezultati.
To dejstvo potrjuje tudi primerjava rezultatov z analizo iz leta 2008 (KP Velenje d.o.o.,
2008, str. 26), ko vežica še ni bila obnovljena. Rezultati namreč prikazujejo, da je bilo s
kakovostjo pogrebno-pokopališke dejavnosti nezadovoljnih kar 24 % anketirancev.

4.9 PREVERJANJE
REŠEVANJA

REKLAMACIJ,

ODZIVNA

HITROST

IN

POTEK

To podpoglavje zajema sklop treh vprašanj, ki se nanašajo na prisotnost eksternih
reklamacij − preverjanje, odzivnost in potek reševanja eksternih reklamacij. Reklamacije
razvrščamo na interne in eksterne. Interne reklamacije predstavljajo reklamacije in
okvare, ki jih ugotovijo zaposleni, še preden jih zaznajo odjemalci. Eksterne pa so tiste
reklamacije, ki so javljene s strani odjemalcev komunalnih in energetskih dobrin.
Iz vpogleda v Vizijo podjetja je razvidno, da je v letu 2011, v primerjavi s predpreteklim
letom, število internih reklamacij naraslo za 18 %. Te so bile ugotovljene in odpravljene
še preden so jih zaznali uporabniki, zato se delež eksternih reklamacij, ki jih javijo
odjemalci ni povečal, pač pa znižal. Nižji delež reklamacij je tudi posledica manj okvar na
oskrbi s toploto. Porast reklamacij in okvar internega značaja se pojavlja zaradi slabega
stanja obstoječe infrastrukture in posledično prenizkih vlaganj v obnove in posodobitve
obstoječe infrastrukture (Vizija poslovanja in razvoja KPV 2012−2022).
Grafikon 15: Prisotnost reklamacij

Vir: lasten, tabela 14 v prilogi
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Ugotovitve:
Reklamacijo na kakovost komunalnih in energetskih dobrin je imelo 31 % vprašanih, na
obračun pa 42 % anketiranih uporabnikov.
Glede na rezultate iz preteklega leta je razvidno zmanjšanje števila prejetih eksternih
reklamacij. Delež reklamacij na kakovost komunalnih in energetskih dobrin se je znižal, in
sicer z 48 % v 2010 na 31 % v letu 2011. Znižal se je tudi delež reklamacij na obračun
komunalnih in energetskih dobrin, in sicer z 52 % v letu 2010 na 42 % v letu 2011.
Razlog za znižanje deleža reklamacij na kakovost je predvsem v učinkovitem zaznavanju
okvar zaposlenih in hitrem ukrepanju pri odpravljanju okvar. Na znižanje deleža reklamacij
na obračun pa vpliva višji delež tistih, ki spremljajo in javljajo stanja na svojih merilnikih
in se tako izognejo visokim zneskom na polletnih poračunih.
Grafikon 16: Reševanje reklamacij

Vir: lasten, tabela 15 v prilogi

Ugotovitve:
Glede na potek reševanja reklamacij je bilo največ (79 %) vprašanih zadovoljnih s
potekom reševanja, 15 % je bilo zelo zadovoljnih in le 7 % je bilo takšnih, ki so bili
nezadovoljni.
V primerjavi z analizo iz predpreteklega leta se je delež zelo zadovoljnih uporabnikov z
reševanjem reklamacij zvišal za 3 %. Zelo spodbudno pa je dejstvo, da se je delež
nezadovoljnih uporabnikov znižal za 5 %.
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Grafikon 17: Pomoč pri reševanju reklamacij

Vir: lasten, tabela 16 v prilogi

Ugotovitve:
Velika večina (94%) vprašanih meni, da jim z našim znanjem in izkušnjami dovolj
pomagamo pri reševanju reklamacij, nasprotnega mnenja je samo 6 % vprašanih.
Glede na predpreteklo leto se je delež uporabnikov, ki menijo, da jim z znanjem in
izkušnjami pomagamo pri reševanju reklamacij, zvišal, in sicer za 9 %, posledično pa se je
delež tistih, ki menijo, da tega znanja in izkušenj nimamo dovolj, zmanjšal za enak
odstotek.
Spodbudni rezultati glede reševanja reklamacij so predvsem posledica upoštevanja
ukrepov, ki se nanašajo na pospešen proces reševanja reklamacij s takojšnjim
posredovanjem v reševanje reklamacij in posredovanjem odgovorov v zakonitem roku
osmih dni.

4.10 OBISK SPLETNE STRANI
V to poglavje je zajet sklop dveh vprašanj, ki se nanašata na obisk spletnih strani ter na
uporabnost informacij z spletne strani podjetja. Pri vprašanju glede obiska spletne strani
imajo anketirani na voljo odgovore: redno, občasno in ne obiskujem, pri vprašanju o
uporabnosti informacij pa odgovarjajo z DA oziroma NE.

36

Grafikon 18: Obisk spletne strani

Vir: lasten, tabela 17 v prilogi

Ugotovitve:
Spletno stran www.kp-velenje.si največ vprašanih (52 %) obiskuje občasno, redno
samo 1 %. Nikoli pa ni naše spletne strani obiskalo 48 % vprašanih. Največ (67 %) je
uporabnikov široke potrošnje, ki spletne strani podjetja ne obiskuje. Na splošno lahko
rečemo, da našo spletno stran obiskujejo predvsem uporabniki industrijske potrošnje.
V primerjavi s predpreteklim letom se je delež uporabnikov, ki redno spremljajo spletno
stran podjetja, zmanjšal s 6 % v predlanskem na 1 % v lanskem letu. Močno, za 16 %, se
je povečal delež tistih, ki jo obiskujejo le občasno in zmanjšal delež tistih, ki je ne
obiskujejo, in sicer za 11 %.
Grafikon 19: Uporabnost informacij

Vir: lasten, tabela 18 v prilogi
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Ugotovitve:
Da so informacije na spletni strani uporabne, meni 55 % vprašanih uporabnikov ŠP in 87
% IP. 45 % vprašanih uporabnikov ŠP in 13 % IP pa meni, da informacije na spletni
strani niso uporabne.
V letu 2011 se je delež tistih uporabnikov, ki obiskujejo spletno stran in dobijo dovolj
informacij, v primerjavi s predlanskim letom zvišal, in sicer z 59 % na 75 %. To je
predvsem posledica posodobitve in razširitve spletne strani.

4.11 POHVALE NA KAKOVOST STORITEV, PRIPOMBE NA KVALITETO
DELA IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE
Z odgovori na zadnja dva vprašanja želimo od anketiranih uporabnikov pridobiti predloge
za izboljšanje kakovosti in pohvale na kakovost storitev in poslovno sodelovanje.
Anketirani uporabniki so navedli naslednje predloge za izboljšanje oziroma pripombe na
kvaliteto dela:
























več obveščanja;
ljudi je potrebno informirati in spodbujati k smotrnejši porabi energije in vode;
boljše komuniciranje glede odpravljanja okvar;
prevečkrat je potrebno poklicati za rešitev;
po končanih delih je potrebno počistiti za sabo;
zaradi visokih izgub, katere plačujemo uporabniki, je potrebna posodobitev
toplotne postaje v Mercatorju Šoštanj;
večja vključenost vaših strokovnjakov pri uvajanju delilnikov toplote in vode;
boljše sodelovanje z upravniki v zvezi s prijavo in odjavo oseb;
odkar imamo delilnike je kar nekaj pripomb na obračun;
pravočasno obveščanje na oglasni deski ob okvarah;
potrebno bo še obogatiti spletno stran;
resni nadzor nad celotno infrastrukturo in omejitev razmnoževanja podgan;
seznanjenost z novostmi na energetskem področju bi lahko bilo boljše;
pravočasen začetek ogrevanja vsako leto;
voda je prepoceni, prispevkov je desetkrat preveč;
delo je potrebno opraviti v dogovorjenem času in zemljišče obvezno vrniti v
prvotno stanje, in sicer kvalitetno in v najkrajšem možnem času;
hitrejši odziv na podane reklamacije;
skrajni čas je, da modernizirate komunikacijo med vami in odjemalci;
kakšno srečanje več z vašimi tehnologi;
prilagoditev cen komunalnih storitev glede na premoženjski standard;
večja uporaba e-maila;
prevelik monopol pri oblikovanju cen;
popolnoma zgrešena zakonodaja glede delilnikov na radiatorjih;
38

 osebni pristop;
 komunikacija zaposlenih s strankami je neprofesionalna, potrebna je pomoč
vodilnih za rešitev reklamacije;
 nič se ne da pri vas opraviti brez posredovanja upravnika.
Anketiranci so podali naslednje pohvale na kakovost naših storitev in medsebojno
poslovno sodelovanje:






















vaš trud je opažen;
dobra kvaliteta pitne vode;
korekten poslovni odnos;
nadaljujte s svojimi storitvami kot doslej, v kolikor pa tehnološki razvoj dovoljuje
še kaj več, to izkoristite v vaše in naše dobro;
le tako naprej;
pohvalno;
ne bi vas posebej hvalil, da se ne boste poslabšali, ste pa kar solidni;
do sedaj smo zadovoljni;
pohvalim zanesljivo oskrbo;
iz leta v leto se zadeve izboljšujejo;
zelo zadovoljen z odnosom zaposlenih do strank;
dokaj dobra kakovost storitev, a ne tako dobra, da ne bi mogla biti boljša;
zelo solidne cene glede na kakovost komunalnih dobrin;
pohvala za redno oziroma nemoteno dobavo komunalnih dobrin;
pohvala terenskim monterjem;
komunalna oskrba je ena najboljših v Sloveniji;
držite se rokov in dogovorov;
primeren in strokoven odnos ob reševanju problemov;
hvala vsem;
pohvalil bi odnos in ažurno odpravljanje vseh reklamacij;
pohvale za oskrbo s pitno vodo.
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5 OBRAVNAVA HIPOTEZ IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE

Poglavje predstavlja obravnavo hipotez in predloge za izboljšanje. Kakovost oskrbe z
posameznimi dejavnostmi, kot so: oskrba s pitno vodo, oskrba s toploto, oskrba s
plinom, odvajanje in čiščenje odplak ter storitve pogrebno pokopališke dejavnosti, se
preverjajo na podlagi prekinitev dobav oziroma prejetih reklamacij. Tako so se hipoteze
preverjale na podlagi teh dveh kazalnikov. Predlogi za izboljšave pa se nanašajo na vse
elemente, ki jih zajema anketni vprašalnik.

5.1 OBRAVNAVA HIPOTEZ
Raziskava je pokazala, da je obstoječa komunalna in energetska infrastruktura večinoma
stara in dotrajana in obratuje že preko načrtovane računovodske življenjske dobe. V
slabem stanju so tudi objekti, predvsem edina naprava za pripravo pitne vode na
Grmovem vrhu, stara 30 let, dotrajana in tehnološko zastarela, ki onemogoča pripravo
pitne vode v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje. Posledica navedenega je padec
deleža zelo zadovoljnih, in sicer za 6 % in za 3 % višji delež nezadovoljnih odjemalcev s
splošnim poslovnim sodelovanjem, padel je tudi delež zelo zadovoljnih odjemalcev s
storitvami na vseh dejavnostih v povprečju za 16 %.
Glede na navedeno se hipoteza 1 potrdi.
Prav tako je padla kakovost oskrbe s pitno vodo, saj se je za 2 % znižal delež odjemalcev,
ki so imeli preteklo leto dobavo brez prekinitve in za 3 % povečal delež tistih, ki so imeli
prekinitve več kot 3-krat letno. Nižjo kakovost je zaznati tudi pri energetskih dejavnostih.
Pri ogrevanju prostorov je zaznati 13 % padec deleža odjemalcev, ki so imeli oskrbo brez
prekinitve, na oskrbi s zemeljskim plinom pa je delež takšnih padel za kar 26 %. Edina
dejavnost, kjer se kakovost praktično ni spremenila, je pogrebno-pokopališka dejavnost,
to pa predvsem zaradi ustreznih vlaganj v obnovo obstoječe mrliške vežice. Analiza
obratovalne razpoložljivost izkazuje padec obratovalne razpoložljivosti na oskrbi z vodo, in
sicer za približno 2 %, zato lahko sklepamo, da ima lahko nižja obratovalna razpoložljivost
vpliv na spremembe zadovoljstva z oskrbo z vodo. Glede na dejstvo, da se je obratovalna
razpoložljivost na oskrbi s toploto in plinom zvišala, ker je bilo zaznati manj okvar, pa
povezave v spremembi zadovoljstva s tem ne moremo povezati. Je pa raziskava delno
potrdila hipotezo 2, saj se je delež oskrbe brez prekinitve na vseh dejavnosti znižal.
Pričakovati je bilo, da se bo glede na padec deleža tistih, ki so imeli oskrbo brez
prekinitve, povečalo število reklamacij. Reklamacije, ki jih ugotavljamo na podlagi
anketnega vprašalnika, se nanašajo na reklamacije, ki jih zaznajo in prijavijo naši
odjemalci, torej gre za eksterne reklamacije na kakovost komunalnih in energetskih
dobrin. Le-te so se, v primerjavi z letom 2010 znižale, in sicer za 17 %, zato se hipoteza 2
ne more potrditi v celoti. Pri tem pa je potrebno poudariti, da se delež reklamacij ni znižal
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samo zaradi manj okvar na energetskih dejavnostih, temveč tudi zaradi učinkovitega
zaznavanja okvar s strani zaposlenih in hitrega ukrepanja pri odpravi napak na omrežju.

5.2 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
Pri dosedanjih raziskavah ugotavljamo zelo nizek odstotek vrnjenih anketnih vprašalnikov,
ki pa še konstantno pada. Nadaljevanje takšnega trenda lahko v prihodnosti ogrozi
raziskavo ugotavljanja zadovoljstva naših uporabnikov. Prav tako nizko število vrnjenih
vprašalnikov ne odraža dejanskega stanja zadovoljstva uporabnikov. Povsem možno je,
da vprašalnike vrnejo samo tisti, ki so zadovoljni, ne pa tisti, ki niso in, ki menijo, da z
oddajo izpolnjenega vprašalnika ne bo nič boljše in obratno. Da presekamo ta trend, bi
bilo potrebno predvsem prepričati anketirance, kako pomembna je njihova vloga pri
soustvarjanju vizije in strategije poslovanja podjetja. To je mogoče doseči z drugačnim,
prepričljivejšim spremnim dopisom ob pošiljanju anketnih vprašalnikov. Predlagan spremni
dopis je priloga 4 v tej diplomi. Eden od vzrokov za tako nizek delež vrnjenih anketnih
vprašalnikov je lahko tudi dejstvo, da rezultati anket niso dostopni širši javnosti. Prav tako
uporabniki niso seznanjeni z ukrepi, ki so sprejeti na podlagi njihovih mnenj. Smiselno je,
da podjetje objavi rezultate anket in ukrepe, ki jih je uvedlo na podlagi teh rezultatov na
svoji spletni strani. S tem se bo posledično zvišal tudi obisk naše spletne strani.
Pomemben kazalnik pri ugotavljanju zadovoljstva je seveda komunikacija med zaposlenimi
v podjetju in našimi uporabniki. Kljub višjemu odstotku zadovoljnih oziroma zelo
zadovoljnih je še vedno previsok delež (9 %) predvsem uporabnikov široke potrošnje, ki
so nezadovoljni z komunikacijo s zaposlenimi. Podjetje lahko ta delež nezadovoljnih
zmanjša predvsem z uvedbo izobraževanj za zaposlene na temo Poslovno komuniciranje,
ozaveščanjem zaposlenih o pomembnosti ustreznega komuniciranja, saj še vedno večji del
anketiranih želi komunicirati po telefonu oziroma preko osebnega stika ter zagotavljanjem
ugodne delovne klime. Pri tovrstnem načinu komunikacije ima seveda veliko vlogo
strpnost zaposlenih.
Za izboljšanje deleža informiranih uporabnikov je potrebno izboljšati informiranost o
predvidenih okvarah predvsem z obveščanjem v lokalnih medijih in z obešanjem obvestil
na oglasne deske v večstanovanjskih objektih. Prav tako je potrebno spodbujati
uporabnike v individualnih hišah, da redno spremljajo in mesečno javljajo stanja svojih
merilnikov in se tako izognejo visokim polletnim poračunom. Posledično pa se bo
izboljšalo tudi zadovoljstvo z preglednostjo obračuna.
Za dvig kakovosti zagotavljanja komunalnih in energetskih dobrin je potrebno namenjati
bistveno večja sredstva v obnove in posodobitve dotrajanega obstoječega omrežja, da v
prihodnje ne bo prihajalo do prekinitev dobav in s tem slabše obratovalne razpoložljivosti.
Seveda prekinitev ni možno predvsem odpraviti saj je potrebna menjava merilnikov v
določene obdobju.

41

Večjo pozornost bo potrebno nameniti prejetim reklamacijam. Delež prisotnih reklamacij
tako na kakovost kot na obračun komunalnih dobrin, se je v zadnjem obdobju sicer zelo
zmanjšal, vendar pa so reklamacije še v velikem deležu prisotne. Reklamacijo na kakovost
ima namreč še vedno 31 % anketiranih, na obračun komunalnih dobrin pa kar 42 % le
teh. To področje je tesno povezano z zagotavljanjem kakovosti dobrin oziroma
obratovalno razpoložljivostjo sistemov in informiranostjo uporabnikov. Z izboljšano
kakovostjo dobrin in storitev ter bolj preglednim obračunom se bo število reklamacij
posledično zniževalo.
Vso pozornost je potrebno nameniti tudi smiselnim in uresničljivim predlogom za
izboljšanje in pripombam na kvaliteto dela, ki so jih v anketnih vprašalnikih navedli
anketirani uporabniki. Prejete pohvale nas ne smejo uspavati.
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6 ZAKLJUČEK

Spremembe v gospodarstvu in družbi zahtevajo neprestano prilagajanje v družbi. Kupci so
namreč spoznali kaj je kakovost in zahtevajo vse več. Kakovost že dolgo ni več samo
tehnična kategorija, temveč je vse bolj povezana s človeškimi potrebami, hotenji in
pričakovanji.
Država oziroma lokalna skupnost zagotavlja materialne javne dobrine oziroma storitve, ki
so v javnem interesu zaradi zadovoljevanja javnih potreb. Ena od oblik javnih služb je
javno podjetje. Javna podjetja morajo biti, ne glede na njihov monopolni položaj,
usmerjena predvsem v redno in kakovostno zagotavljanje javnih dobrin, ki morajo biti pod
enakimi pogoji dostopne vsem odjemalcem.
Za vzpostavljanje sistema managementa kakovosti je največkrat uporabljen standard
kakovosti, ki pa sam kot tak še ne zagotavlja kakovosti proizvodov oziroma storitev, če se
ne upošteva vseh njegovih elementov. Standard ISO 9001 namreč vsebuje zahteve, ki jih
mora organizacija izpolnjevati, če želi pridobiti potrdilo kakovosti. Vzpostavljen sistem
potrjuje, da so procesi v organizaciji nadzorovani in upravljani po standardiziranem
sistemu kakovosti. Organizacija uporabi sistem vodenja kakovosti, ko si ima namen urediti
poslovanje, izboljšati učinkovitost svojih procesov in posledično zadovoljstvo odjemalcev.
Slednje je eden najbolj želenih izidov odnosa med podjetjem in stranko, odvisno pa je
predvsem od doseganja strankinih pričakovanj. Ker pa ima vsaka stranka različna
pričakovanja in kriterije v zvezi s kakovostjo, je doseganje zadovoljstva zelo zahtevno.
Ocena kakovosti ima tako objektivno kot subjektivno komponento, pri čemer je slednja
odločilna v procesu oblikovanja zadovoljstva. Če je zadovoljstvo eden najbolj želenih
izidov odnosa med podjetjem in stranko, pa je z nezadovoljstvom povsem drugače. Eden
izmed vzrokov zanj je razlika med pričakovano in dejansko izkušnjo, ki je posledica
dejstva, da stranka dobi manj kot pričakuje. So pa informacije nezadovoljnih strank
dobrodošle, saj opozarjajo na pomanjkljivosti, ki jih podjetje lahko popravi, s tem pa ne le
odpravi nezadovoljstvo, pač pa doseže dvig zadovoljstva.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o., v katerem je potekala raziskava o zadovoljstvu
uporabnikov s komunalnimi dobrinami in s in storitvami , sodi med največja komunalna
podjetja v Sloveniji. Je edino podjetje v državi, ki izvaja tako komunalne (oskrba z vodo,
odvajanje in čiščenje odplak, pokopališko - pogrebne dejavnosti) kot energetske
dejavnosti (oskrba s toploto, zemeljskim plinom in oskrbo s hladom). Za zagotavljanje
kakovosti je KP Velenje pričelo leta 2004 z uvajanjem standardov, v sklopu katerih ima
standardiziranih skupaj 26 delovnih procesov in med njimi 13 osnovnih, ki neposredno
vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov. Podjetje dosledno upošteva zahteve v skladu
uvedenimi standardi. Vzpostavljen sistem vodenja kakovosti se nadzoruje skozi izvajanje
notranjih presoj, zunanje presoje, ki jo izvaja Inštitut za kakovost in meroslovje iz
Ljubljane, polletnih in letnih vodstvenih pregledov ter pregledov izvedenih korektivnih
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ukrepov. Poleg tega se zagotavlja izobraževanje za nove notranje presojevalce sistema
vodenja kakovosti.
Kakovost oskrbe z osnovnimi dobrinami, kot so oskrba s pitno vodo, oskrba s toploto in
zemeljskim plinom, v podjetju merimo na osnovi prekinitev dobav in posledično prejetih
reklamacij, kakovost delovanja pogrebno pokopališke dejavnosti in dejavnosti odvajanja
odplak pa na podlagi prejetih reklamacij. Navedeno pa je odvisno od obstoječega stanja
komunalne in energetske infrastrukture in obratovalne razpoložljivosti sistema. Analiza je
pokazala, da je komunalne in energetska infrastruktura dotrajana in stara, saj večina le-te
obratuje preko načrtovane življenjske dobe. Izjema je le dejavnost oskrbe s plinom.
Posledica slabega stanja infrastrukture je padec obratovalne razpoložljivosti, predvsem na
komunalnih dejavnostih, pri katerih je zaznati povečano število okvar.
Zadnjih nekaj let, vplive gospodarske in finančne krize, čuti tudi naše podjetje. Na te
vplive se je bilo podjetje prisiljeno odzvati z varčevalnimi ukrepi na področju investiranja
in ostalih stroških. Dolžniška kriza pa se odraža tudi pri vseh odjemalcih naših dobrin.
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, zaradi nedoseganja stroškovnih cen na dejavnosti
vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odplak, konstantnega padanja prodanih količin, znižanja
okoljske dajatve in ukinitve prispevka za razširjeno reprodukcijo, ni bilo pomembnih
vlaganj v obnove in posodobitve v staro in zelo dotrajano komunalno in energetsko
infrastrukturo, temveč se je izvajajo le nekakšno »krpanje lukenj«, kar pa na dolgi rok ni
dovolj. Posledica tega je prisotnost vedno več okvar na omrežju, katerih večino zaznamo
prej, preden jih zaznajo odjemalci.
Analiza rezultatov prikazuje višji delež seznanjenosti uporabnikov glede sprememb na
energetskem in vodnem področju in nekoliko nižji glede novosti s spremembami cev in
obračunov v primerjavi s preteklim letom. Za 6 % je nižji delež zelo zadovoljnih
uporabnikov in za 3 % višji delež nezadovoljnih uporabnikov s poslovnim sodelovanjem. V
primerjavi z letom 2010 se je delež zadovoljnih in s storitvami podjetja na vseh področjih
povečal in posledično zelo zadovoljnih zmanjšal. Rahlo višje nezadovoljstvo je zaznati pri
ogrevanju prostorov in oskrbe s plinom. Glede komuniciranja se je delež zelo zadovoljnih
znižal za 4 %, za 2 % je nižji tudi delež nezadovoljnih. Večina anketiranih še vedno
prisega na komunikacijo preko telefona in osebnega stika. Informiranost uporabnikov o
predvidenih okvarah je manjša, in sicer za 4 %, stanja merilnih naprav spremlja za 2 %
več uporabnikov, za enak delež se izboljšalo tudi zadovoljstvo zaradi preglednosti
obračuna. V primerjavi s preteklim letom je za naše uporabnike glavno vodilo pri oskrbi
komunalnih dobrin zanesljivost in kakovost, sledijo razumevanje in podpora uporabnikom,
hitrost reševanja reklamacij, cena komunalnih dobrin ter nazadnje delo zaposlenih. Delež
tistih, ki so pripravljeni plačati višjo ceno za večjo kakovost se je pričakovano zniža, in
sicer za 10 %. Zanimivo pa je, da je takšnih še vedno veliko, po drugi strani pa je glede
na prepričanje o dragih javnih dobrinah relativno majhen delež, 7 % takšnih, ki želijo za
nižjo kakovost za nižjo ceno.
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Glede kakovosti oskrbe glede na prekinitve so naši uporabniki zvišali nivo pričakovanj saj
se jih je 95 % opredelilo, da za njih pomeni kakovost oskrbe nemotena dobava
komunalnih storitev. V letu 2011 se je kakovost oskrbe s pitno vodo nekoliko znižala saj
je nižji tako delež oskrbe brez prekinitve kot tudi delež oskrbe s prekinitvijo 1-3 krat letno.
V primerjavi s preteklim letom je prisoten tudi delež oskrbe s prekinitvijo več kot 3-krat
letno, ta je 3 %. Slabšo kakovost je zaznati tudi pri ogrevanju s toplotno energijo.
Občutno, za 13 % se je znižal delež oskrbe brez prekinitve in za enak delež povečal delež
oskrbe s prekinitvijo 1-3 krat letno. Največji padec kakovosti je prisoten pri oskrbi z
zemeljskim plinom. Delež oskrbe brez prekinitve se je znižal za 26 %, delež oskrbe s
prekinitvami 1-3 krat letno pa zvišal za 26 %. Glede urejenosti pogrebno pokopališke
dejavnosti se je znižal delež nezadovoljnih uporabnikov, in sicer za 1 %, za 2 % se je
znižal tudi delež zelo zadovoljnih in za 3 % zvišal delež zadovoljnih uporabnikov.
V primerjavi s preteklim letom se je delež reklamacij znižal, in sicer na kakovost
komunalnih dobrin za 17 % in na obračun za 10 %. S hitrostjo reševanja reklamacij je
bilo za 3 % več zelo zadovoljnih in za 2 % več zadovoljnih uporabnikov. Znižal se je tudi
delež nezadovoljnih in sicer za 5 %. Prav tako je višji tudi delež anketiranih, ki menijo, da
jim z znanjem in izkušnjami pomagamo pri reševanju reklamacij. Ta delež se je v
primerjavi s preteklim letom zvišal iz 85 % na 94 %.
Spletno stran www.kp-velenje.si največ vprašanih, 52 % obiskuje občasno, redno
samo 1 %. Nikoli pa naše spletne strani ni obiskalo 47 % vprašanih. Največ, to je 67 % je
uporabnikov široke potrošnje, ki spletne strani podjetja ne obiskuje. V primerjavi s
preteklim letom se je delež uporabnikov, ki redno spremljajo spletno stran podjetja
zmanjšal za 5 %. Močno, za 16 % se je povečal delež tistih, ki jo obiskujejo le občasno in
zmanjšal delež tistih, ki je ne obiskujejo, in sicer za 11 %. Da so informacije na spletni
strani uporabne, meni 75 % vseh anketiranih, preostali del pa jih meni, da niso. V letu
2011 se je delež tistih uporabnikov, ki dobijo dovolj informacij na spletni strani v
primerjavi z lanskim letom zvišal, in sicer za 16 %. To je predvsem posledica posodobitve
spletne strani.
Kljub problematiki obstoječe infrastrukture podjetje še vedno zagotavlja visoko
obratovalno razpoložljivost oskrbovalnih sistemov in uživa velik ugled pri odjemalcih.
Zaslugo za to gre pripisati učinkovitemu pristopu pri razreševanju reklamacij in pri
odpravah okvar, ustreznim kadrom in strokovnemu vodenju podjetja. Za zaključek si
lahko postavimo pomembno vprašanje: kako dolgo bo podjetju in lastnikom še uspevalo
obvladovati ugodna stanja na kakovosti komunalne in energetske oskrbe pri že večletnem
kroničnem pomanjkanju nujno potrebnih finančnih sredstev za nujne obnove in
posodobitve komunalne in energetske infrastrukture? Predstavljeni rezultati vsekakor
opozarjajo na to, da lahko pričakujemo drastičen padec zadovoljstva odjemalcev in
bistveno poslabšanje poslovne problematike Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., če se v
prihodnje ne bo bistveno več vlagalo v obnove in posodobitve obstoječih oskrbovalnih
omrežij.
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PRILOGE
PRILOGA 1: Tabele

Tabela 1: Seznanjenost z novostmi

DA/%
2011
1
A
B
C
D

SEZNANJENOST Z NOVOSTMI
spremembe cen
spremembe obračunov
novostmi na energetskem področju
novostmi na vodnem področju
SKUPAJ

DA/%
2010

30
27
20
23
100

31
29
19
21
100

Vir: lasten
Tabela 2: Poslovno sodelovanje

ŠP

%

IP

SKUPAJ SKUPAJ
ŠP+IP
ŠP+IP
2011/% 2010/%

%

2

POSLOVNO SODELOVANJE

A

zelo zadovoljen

8

15

9

13

14

20

B

zadovoljen

39

72

60

87

80

77

C

nezadovoljen

7

13

0

0

6

3

54

100

69 100

100

100

SKUPAJ

Vir: lasten
Tabela 3: Zadovoljstvo s storitvami

3 ZADOVOLJSTVO S
STORITVAMI

Oskrba s pitno vodo
Ogrevanje prostorov
Ogrevanje z zemeljskim plinom
Odvajanje in čiščenje odplak

Zelo
zadovoljen

Zadovoljen

%
2011

%
2010

%
2011

%
2010

%
2011

%
2010

41
36
36
28

47
47
67
45

59
60
55
68

53
53
33
45

0
4
9
4

0
0
0
10

Vir: lasten
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Nezadovoljen

Tabela 4: Komuniciranje zaposlenih

5
A
B
C

KOMUNICIRANJE
ZAPOSLENIH
zelo zadovoljen
zadovoljen
nezadovoljen
SKUPAJ

ŠP
26
36
6
68

%

IP

38
53
9
100

16
46
1
63

SKUPAJ
2011/%

%
25
73
2
100

32
63
5
100

SKUPAJ
2010/%
36
57
7
100

Vir: lasten

Tabela 5: Način medsebojnega komuniciranja

6
A
B
C
D

NAČIN MEDSEBOJNEGA KOMUNICIRANJA
e-mail
telefon
osebni stik
ostalo
SKUPAJ

Število 2011/% 2010/%
60
31
37
72
38
36
57
30
27
2
1
0
191
100
100

Vir: lasten

Tabela 6: Informiranost uporabnikov

9. INFORMIRANOST O PREDVIDENIH OKVARAH
DA
NE

2010/%
83
17

2011/%
79
21

10. SPREMLJAVA STANJ MERILNIH NAPRAV
DA
NE

2010/%
82
18

2011/%
84
16

11. ZADOVOLJSTVO PREGLEDNOSTI OBRAČUNA
DA
NE

2010/%
82
18

2011/%
84
16

Vir: lasten
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Tabela 7: Vodilo pri oskrbi komunalnih dobrin

VODILO PRI OSKRBI KOMUNALNIH DOBRIN
12-manj
3-srednje
45-zelo
nepomembno pomembno pomembno pomembno pomembno
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
cena komunalnih
dobrin
zanesljivost in
kakovost oskrbe
razumevanje in
podpora uporabnikom
delo zaposlenih
hitrost reševanja
reklamacij

4

0

2

2

8

18

16

17

73

78

2

0

0

0

4

5

13

27

87

86

1
4

1
1

3
3

1
1

9
6

7
10

33
35

41
42

59
58

66
25

4

0

0

3

8

6

24

38

69

69

Vir: lasten

Tabela 8: Razmerje cena/kakovost

RAZMERJE
3 CENA/KAKOVOST

A
B
C

višja cena za večjo
kakovost
srednja cena za
srednjo kakovost
nižja cena za nižjo
kakovost
SKUPAJ

SKUPAJ SKUPAJ
SKUPAJ
SKUPAJ ŠP+IP
ŠP+IP
DA NE ŠP/% DA NE IP/% 2011/% 2010/%

23

7

30

32

13

45

45

55

24

5

29

34

10

44

48

37

2 12
49 24

14
73

7 22
73 45

29
118

7
100

8
100

Vir: lasten
Tabela 9: Kakovost glede na prekinitev

8
A
B
C

KAKOVOSTNA OSKRBA KOMUNALNIH
STORITEV
nemotena dobava komunalnih storitev
prekinitev oskrbe do 3 ure/dan
prekinitev oskrbe več kot 3 ure/dan

Vir: lasten
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Število 2011/% 2010/%
113
95
90
6
5
10
0
0
0
119
100
100

Tabela 10: Kakovost oskrbe s pitno vodo

%

OSKRBA OSKRBA
S
S
PITNO PITNO
VODO
VODO
SKUPAJ SKUPAJ
2011/% 2010/%

%

7

KAKOVOST OSKRBE PO
PREKINITVAH DOBAV

OSKRBA
S PITNO
VODO
ŠP

A
B
C

BREZ PREKINITEV
PREKINITEV 1-3X LETNO
VEČ KOT 3X LETNO

25
23
2

50
46
4

44
22
1

66
33
1

59
38
3

61
39
0

50

100

67

100

100

100

OSKRBA
S PITNO
VODO
IP

Vir: lasten

Tabela 11: Kakovost oskrbe s toplotno energijo

%
KAKOVOST
OSKRBE PO
PREKINITVAH
7 DOBAV

A
B
C

BREZ PREKINITEV
PREKINITEV 1-3X
LETNO
VEČ KOT 3X LETNO

OSKRBA S
TOPLOTNO
ENERGIJO
ŠP

%
OSKRBA S
TOPLOTNO
ENERGIJO
IP

OSKRBA S OSKRBA S
TOPLOTNO TOPLOTNO
ENERGIJO ENERGIJO
2011/%
2010/%

12

28

25

50

40

53

30
1
43

70
2
100

25
0
50

50
0
100

59
1
100

46
1
100

Vir: lasten
Tabela 12: Kakovost oskrbe z zemeljskim plinom

%
KAKOVOST
OSKRBE PO
PREKINITVAH
7 DOBAV

A
B
C

BREZ PREKINITEV
PREKINITEV 1-3X
LETNO
VEČ KOT 3X LETNO

OSKRBA S
PLINOM ŠP

2

%
OSKRBA S OSKRBA S
PLINOM
PLINOM
2011/%
2010/%

OSKRBA S
PLINOM IP

50

2
50
0
0
4 100
Vir: lasten
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6

67

62

88

3 33
0
0
9 100

38
0
100

12
0
100

Tabela 13: Urejenost pogrebno pokopališke dejavnosti

SKUPAJ
2011/%
4
A
B
C

UREJENOST POGREBNO POKOPALIŠKE
DEJAVNOSTI
zelo zadovoljen
zadovoljen
nezadovoljen

SKUPAJ
2010/%

25
73
2
100

27
70
3
100

Vir: lasten

Tabela 14: Reklamacije

DA
16

REKLAMACIJA

ŠP

%

IP

%

SKUPAJ
2011%

SKUPAJ
2010%

KAKOVOST KOMUNALNIH
DOBRIN

18 58

15 48

31

48

OBRAČUN KOMUNALNIH
DOBRIN

21 50

29 69

42

52

Vir: lasten

Tabela 15: Reševanje reklamacij

ŠP

HITROST IN POTEK REŠEVANJA
REKLAMACIJ-kakovost+obračun
zelo zadovoljni
zadovoljni
nezadovoljni
SKUPAJ

%

IP

%

13 17 12 13
59 76 74 81
6
8 5
5
78 100 91 100
Vir: lasten

52

SKUPAJ
2011/%
15
79
6
100

SKUPAJ
2010/%
12
77
11
100

Tabela 16: Pomoč pri reševanju reklamacij

ŠP

%

IP

%

POMOČ PRI REŠEVANJU
REKLAMACIJ

SKUPAJ
2011/%

DA
NE
SKUPAJ

42 91
4
9
46 100

53
2
55

96
4
100

94
6
100

SKUPAJ
2010/%
85
15
100

Vir: lasten

Tabela 17: Obisk spletne strani

ŠP

%

IP

%
SKUPAJ
2011/%

14 OBISK SPLETNE STRANI
redno
občasno
ne obiskujem
SKUPAJ

0
17
34
51

0
33
67
100

1
1
45 65
23 33
69 100

1
52
47
100

SKUPAJ
2010/%
6
36
58
100

Vir: lasten

Tabela 18: Uporabnost informacij

ŠP
15

UPORABNOST
INFORMACIJ
DA
NE
SKUPAJ

16
13
29

%

55
45
100
Vir: lasten

53

IP

45
7
52

%

87
13
100

SKUPAJ
SKUPAJ
2011/% 2010/%
75
59
25
41
100
100

PRILOGA 2: Vprašalnik
VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU UPORABNIKOV STORITEV za leto 2011

1. Ali Vas kot uporabnike dovolj seznanjamo z novostmi na komunalnem
področju (ustrezno obkroži)?
a) spremembe cen
b) spremembe obračunov
c) novostmi na energetskem področju
d) novostmi na vodnem področju

DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE

2. Kako ocenjujete splošno poslovno sodelovanje med Vami in nami?
a) zelo zadovoljen
b) zadovoljen
c) nezadovoljen
3. Kako bi ocenili zadovoljstvo s storitvami javnega podjetja ?
KOMUNALNA STORITEV *
Oskrba
Oskrba
Oskrba
Oskrba

Zelo
zadovoljen

Zadovoljen

Nezadovoljen

s pitno vodo
s toplotno energijo
z zemeljskim plinom
odvajanja in čiščenja odplak

* označite tiste, katere vam nudimo
4. Kako ste zadovoljni z urejenostjo in delovanjem pogrebno pokopališke
dejavnosti ?
a) zelo zadovoljen
b) zadovoljen
c) nezadovoljen
5. Ali ste zadovoljni z načinom komuniciranja zaposlenih?
d) zelo zadovoljen
e) zadovoljen
f) nezadovoljen
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6. Kakšen način komunikacije pri medsebojnem poslovanju, sodelovanju
(uporabnik-dobavitelj) bi Vam ustrezal ?
a)
b)
c)
d)

e-mail
telefon
osebni stik
ostalo __________________________

7. Kaj za Vas predstavlja kakovostno oskrbo komunalnih storitev ?
a) nemotena dobava komunalnih storitev
b) prekinitev oskrbe do 3 ure / dan
c) prekinitev oskrbe več kot 3 ure / dan
8. Ocenite kakovost oskrbe s komunalnimi storitvami po področjih glede
prekinitve dobav (označi s križcem)!
KOMUNALNA DOBRINA

Dobava brez
prekinitve

Prekinitev
(1-3x /letno)

Prekinitev
(več kot
3x/letno)

Oskrba s pitno vodo
Oskrba s toplotno energijo
Oskrba z zemeljskim plinom
9. Ste zadovoljni z informiranostjo o predvidenih prekinitvah oskrbe ?
DA
NE
10. Ali spremljate stanja lastnih merilnih naprav in posledično preverjate
obračun komunalnih dobrin?
DA
NE
11. Ali ste zadovoljni s preglednostjo obračunanih komunalnih dobrin po
veljavnem sistemu obračuna ?
DA
NE
12. Kaj Vam je vodilo pri dobavi komunalnih storitvah ?
Pri naslednjih odgovorih prosim obkrožite oceno glede na pomembnost od 1 do 5:
1-nepomembno, 2-manj pomembno, 3-srednje pomembno, 4-pomembno, 5-zelo
pomembno
a) cena komunalnih dobrin
1 2 3 4 5
b) zanesljivost in fleksibilnost oskrbe
1 2 3 4 5
c) razumevanje in podpora uporabnikom (sodelovanje, zaupanje) 1 2 3 4 5
d) delo zaposlenih (strokovnost, odzivnost)
1 2 3 4 5
e) hitrost reševanja reklamacij
1 2 3 4 5
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13. Kakšno razmerje med ceno in kakovostjo storitve vam najbolj ustreza?
a) razmerje višja cena za večjo kakovost
b) razmerje srednja cena za srednjo kakovost
c) razmerje nižja cena za nižjo kakovost

DA
DA
DA

NE
NE
NE

14. Ali obiskujete spletno stran Komunalnega podjetja Velenje (www.kpvelenje.si)?
a) redno
b) občasno
c) ne obiskujem
15. Ali z obiskom spletne strani Komunalnega podjetja Velenje dobite dovolj
informacij o podjetju?
a) DA
b) NE
16. Ali ste že imeli reklamacijo na komunalne dobrine oz. storitve, in sicer:
DA
DA

a) s kakovostjo oskrbe
b) z obračunom dobrin

NE
NE

17. Kako ste bili zadovoljni s hitrostjo in potekom reševanja reklamacije
a) na kakovost rešitve
a) zelo zadovoljen
b) zadovoljen
c) nezadovoljen
b) na obračun komunalnih dobrin
a) zelo zadovoljen
b) zadovoljen
c) nezadovoljen
18. Vam s svojim znanjem in izkušnjami dovolj pomagamo pri reševanju
reklamacij?
DA
NE
19. Vaši predlogi za izboljšanje kakovosti naših storitev in poslovnih
odnosov:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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20. Vaše pohvale na kakovost naših storitev in poslovnih odnosov:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
HVALA ZA SODELOVANJE!

Avtor: Komunalno podjetje Velenje d.o.o. (september 2009)
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PRILOGA 3: Obstoječi spremni dopis uporabnikom

Naš znak: 105807/X-2011/KM
Velenje, 14. oktober 2011
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Spoštovani uporabnik komunalnih dobrin oziroma storitev !

Pošiljamo Vam anketni vprašalnik, s katerim želimo izmeriti zadovoljstvo naših
uporabnikov z dosedanjim sodelovanjem in njihovimi pričakovanji za vnaprej, da bomo v
prihodnje te prednosti lahko še bolj poudarili, pomanjkljivosti pa odpravili.
Vljudno Vas prosimo, da nam namenite nekaj minut in nam odgovorite na naslednja
vprašanja, izpolnjene vprašalnike pa posredujete na naslov Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37 b, 3320 Velenje oziroma po faksu na številko 03/896-11-23,
kontaktna oseba Mateja KNEZ, telefon 03/896-11-42.
Odgovore bomo uporabljali izključno za ugotavljanje zadovoljstva z našimi dobrinami.
Anketni vprašalnik lahko najdete tudi na naši domači strani www.kp-velenje.si, kjer ga
lahko izpolnite in pošljete na naš naslov.
Prosimo vas, da nam izpolnjen anketni vprašalnik po zgoraj ponujenih možnosti vrnete do
31.10.2011.
Vnaprej se Vam zahvaljujemo za sodelovanje in Vas lepo pozdravljamo !

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o.
Prodajno komercialna služba
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PRILOGA 4: Predlagan spremni dopis uporabnikom

Naš znak: 105807/---------/KM
Velenje, ----------------

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Spoštovani uporabnik komunalnih dobrin in storitev!
Za uspešno poslovanje podjetja ima zadovoljstvo uporabnika pomembno vlogo. Nesporno
velja, da ima podjetje, ki pozna mnenja in stališča svojih uporabnikov večje možnosti, da
jih zadovolji in si pridobi njihovo zaupanje in zvestobo.
Ker želimo v Komunalnem podjetju Velenje d.o.o. slediti sloganu »Zaposlenim in
uporabnikom prijazno podjetje« Vam v ta namen pošiljamo anketni vprašalnik, s katerim
nameravamo od naših uporabnikov pridobiti mnenje o zadovoljstvu s prejetimi dobrinami
in storitvami.
Dovolite nam, da Vam vzamemo nekaj minut Vašega dragocenega časa za izpolnitev
priloženega anketnega vprašalnika. Odgovore bomo uporabili izključno za ugotavljanje
zadovoljstva z našimi dobrinami in storitvami. Izpolnjene vprašalnike lahko pošljete po
pošti, na naš naslov Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje
oziroma po fax-u na številko 03/896-11-23. Anketni vprašalnik lahko najdete tudi na naši
spletni strani www.kp-velenje.si, kjer ga izpolnite in pošljete na nas naslov.
Prosimo Vas, da izpolnjene anketne vprašalnike po zgoraj ponujenih možnostih vrnete
najkasneje do ……………… Rezultate anket si boste lahko ogledali na naši spletni strani.
Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujemo in Vas lepo pozdravljamo!

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE d.o.o.
Prodajno komercialna služba

Sestavila: Mateja Zager
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