
Pozdravljeni 

 

Glede na to, da društva vedno težje pridobivajo sama sredstva od sponzorjev / donatorjev menim, 

da bi jim lahko občina pri tem pomagala. Na ta način bo občina imela dvojno korist, društva bodo 

(naj bi) z več denarja delovala boljše, občina pa bo lahko zmanšala delež, ki ga namenja 

društvom iz proračuna 

 

V uporabo je prišla spletna aplikacija Supervizor, ki omogoča sledenje javnemu denarju in tako 

sem npr ugotovil (namenoma sem se omejil na podjetja, ki so od Obcine Kobilje prejela vec kot 

50.000 - za taksna menim, da bi morala nekaj prispevat v okolje iz katerega jemljejo) : 

 

http://supervizor.kpk-rs.si/ 

 

- podjetje Režonja d.o.o. - da je občina Kobilje daleč največji naročnik storitev iz javnega 

denarja. Ne rečem, da je s tem kaj narobe, pravim pa, da če je podjetje Režonja d.o.o. dobilo od 

občine Kobilje skoraj 4x več denarja kot od katerekoli druge občine potem naj bo družbeno 

odgovorno in vrne del denarja preko sponzorstev/donatorstev društvom nazaj v okolje kjer je 

denar dobilo. Ne pa, da kasira v občini Kobilje večino sredstev pa nameni društvom v Veliki 

polani (naj ostane enako razmerje, če tukaj zasluži 4x več kot v polani, potem naj tudi tukaj pusti 

4x več denarja kot v polani) 

http://supervizor.kpk-rs.si/podj/52513254/ 

 

Za vsa spodnja podjetja velja enako kot za Režonjo . . . tudi za tista, ki že nekaj dajo je za mene 

pomembno, da se jim da jasno vedet, da Občina Kobilje pričakuje, da bodo pri sponzorstvih 

sodelovala v enakem razmerju kot sodelujejo pri prilivih javnega denarja . . . drugače pač za 

občino ne bodo mogla delat . . . 

 

- Ivan Horvat s.p. 

http://supervizor.kpk-rs.si/podj/87717093/ 

 

- Nograd d.o.o. 

http://supervizor.kpk-rs.si/podj/89771800/ 

 

- Legartis d.o.o. 

http://supervizor.kpk-rs.si/podj/49409999/ 

 

Prav tako me zanima kako je možno, da je Športno društvo Kobilje prejelo od občine več kot 

40.000 € ? 

 

Predlagam, da se uvrsti ta mail na naslednjo sejo (redno/izredno) kot redna točka dnevnega reda, 

sam mail pa naj se smatra kot gradivo. 

</mail/u/0/s/?view=att&th=131f640d47ae04a0&attid=0.1&disp=emb&zw> 

 

Lep pozdrav 

Boštjan Krivec 

 

Izjava o omejitvi odgovornosti 
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To elektronsko sporočilo in vse njegove morebitne priloge lahko vsebujejo zaupne in/ali 

privilegirane informacije in so last Zavarovalnice Maribor d.d. ter namenjene izključno 

naslovniku. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, Vas prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, 

sporočilo pa takoj uničite. Kakršnokoli nepooblaščeno razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine 

sporočila je izrecno prepovedano. Mnenja vsebovana v tem elektronskem sporočilu ne odražajo 

nujno tudi stališča Zavarovalnice Maribor d.d. Elektronsko sporočilo je pregledano s 

protivirusnim programom. 

 

Legal disclaimer statement 

This e-mail and any attachments may contain confidential and/or privileged information and is 

property of Zavarovalnica Maribor d.d. and intended solely for the addressee. If you are not the 

intended recipient (or have received this e-mail by mistake), please notify the sender immediately 

and delete this e-mail. Any unauthorized reproduction, disclosure or distribution of the material 

in this e-mail is strictly forbidden. Opinions contained in this e-mail do not necessarily reflect the 

opinions of Zavarovalnica Maribor d.d. This E-mail message is scanned by Anti-Virus Software. 

 

 

Please consider your environmental responsibilities before printing this email. 

 


