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KAJ DELAMO?  

 
 
Če si se 
napotil proti 
cilju in se med 
potjo začel 
ustavljati, 
da bi 
kamenjal 
vsakega psa, 
ki laja na 
tebe, ne boš do 
cilja nikdar 
dospel.  
 

F. M. 
Dostojevski 

OBLIKUJEMO PREDLOGE 

PONUJAMO REŠITVE 

 

DELUJEMO PROAKTIVNO 

 

SMO NOSILCI SPREMEMB 

 

POVEZUJEMO 

 



PREDLAGAMO IN OBLIKUJEMO 

REŠITVE 

Stori, kar 
moreš, s tem, 
kar imaš, in 
tam, kjer si.  
 

T. Roosevelt 

Uredba o cenah (Uredba o metodologiji 
za  oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja 

Uredba o odpadkih 

Uredba o odlaganju odpadkov na  
odlagališčih 

 

 

 

Zakon o pogrebni in pokopališki 
dejavnosti 

 



PREDLAGAMO IN OBLIKUJEMO 

REŠITVE 

Biti 
pripravljen 
pomeni že 

napol 
zmagati.  

 
M.Cervantes 

 
Zakon o vodah  

Uredba o oskrbi s pitno vodo 

 

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
MKČN 

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda  

Uredba o uporabi blata iz KČN v kmetijstvu 

 

 

 

Sklep o ceniku dimnikarskih storitev 

 



SODELUJEMO IN SE POVEZUJEMO 

 
 
 
 
 
 
 
Povprečni 
ostajajo 
povprečni 
zato, ker ne 
naredijo več od 
povprečja.  
 

C.Jones 

-  

 

- z združenji občin  

- z ministrstvi, organi v sestavi, lokalnimi 
skupnostmi …  

- s sindikati 

- z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije  

 

 

-  z Municipal Waste Europe 
 

(evropsko združenje lokalnih skupnosti 
in njihovih javnih podjetij za ravnanje z 

odpadki) 
 

- s hrvaškimi in srbskimi združenji na 
področju komunale 



NAŠE DELO V ŠTEVILKAH 

Telo  Število srečanj 

Upravni odbor  25 

Komisija za ekonomiko 9 

Komisija za ravnanje z odpadki 11 

Komisija za oskrbo s pitno vodo 7 

Komisija za kolektivna pogajanja 15 

Komisija za pogrebno in 

pokopališko dejavnost 

6 

Komisija MKČN 14 

Komisija za odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda 

5 

Komisija za nagrade in priznanja 5 

Komisija izvajalcev dimnikarskih 

storitev 

več kot 60 

10 več kot 157 srečanj 



NAŠE DELO V ŠTEVILKAH 

Kaj? Koliko? 

Srečanja z ministri 12 

Srečanja na ministrstvu 24 

Dopisi ministrstvu 68 

Novinarske konference, posveti 

in okrogle mize 

9 

Poslovne konference, seminarji 

in delavnice (MKČN, finančna 

jamstva, obratna dražba, 

komunikacija, predstavitve uredb 

itd.) 

19 

Strokovne ekskurzije (zadnji dve 

na ZW območje) 

3 

Članstvo 123 (100 v 2010) 

 
Lotevati se 
neke stvari 
na vedno 
enak način 
in obenem 
pričakovati 
vsakič 
drugačne 
rezultate, je 
najzanesljive
jši znak 
norosti. 
 
 

A. Einstein 



SMO NOSILCI RAZVOJA 

 
 
 
 
 
Brez 
nasprotja ni 
napredka: to 
je zakon, po 
katerem je šla 
doslej 
civilizacija. 
 

 K. Marx 

Modernizacija 
namesto 

privatizacije 

Učinkovito 
upravljanje, 

načrtovanje in 
financiranje 
komunalne 

infrastrukture 

Učinkovita 
organiziranost  in 

gospodarno 
upravljanje 

komunalnih storitev  

Usmerjanje 
komunalne 
dejavnosti v 

dolgoročno trajnost 

Problem. konference od 2011 do 2014  

Rdeča nit: stroka je nosilec razvoja. 



 

NAJBOLJ IZPOSTAVLJENE TEME V 

2014 

 

Ne gre za to, 
da sem 
pameten. Le 
pri problemih 
vztrajam dlje. 
 

Aristotel 

 

 

(Ne) 
prevzemanje 
odpadne 
embalaže 

 

 

Problematika 
drobnega 
odkupa 

 

 

Cene oz. 
uveljavljanje 
metodologije  

 

 

Neustreznost 
primerjalne 

analize MKO 



KLJUČNI NAČRTI IN IZZIVI 

 
 
 
 
 
 
Meje? Nikoli 
jih nisem videl 
od blizu. 
Slišal pa sem, 
da obstajajo - 
v glavah 
nekaterih 
ljudi  ...  

 
T. Heyerdhal 

 

Učinkovite 
sistemske rešitve 

 

 

Razmah pobude  
Skupaj za boljšo 

družbo  
 

 

Primerjalna analiza 

s povezavo tehničnih oz. 
oskrbovalnih in 

ekonomskih elementov  

 


