Krajevna skupnost Blanca
Blanca 24

8283 Blanca
ksblanca@kabelnet.net

Zadeva:

Zapisnik dopisne seje dne 23.4.2020 od 18 ure do 24.4.2020 do
18 ure

1.

Dopisne seje so se udeležili in pravilno poslali glasovnico na e-mai1 naslednji člani sv~ta
KS Blanca; Arnšek Benjamin, Mirt Peter, Janja Gorišek, Valerija Mirt in Marjan Ločičnik.

2.

Seje se je udeležil tudi član sveta KS Blanca Jože Budna, ki je glasovnico poslal kot MMS,
kar pa ni bilo določeno v načinu pošiljanja glasovnice in se ne upošteva.

3.

Zapisniku so priložene kopije glasovnic, ki so bile poslane po e-mail.

4.

Izid glasovanja: od osmih članov sveta KS Blanca se je pravilno udeležilo pet
SKLEP JE SPREJET.

članov.

Ločičnik

KS Blanca

Številka: 012/020 - 12
Blanca, 25.4.2020

1 x Občina Sevnica
1 x KS Blanca
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Na podlagi 26. člena Poslovnika občinskega Sveta Občine Sevnica sklicujem dopisno sejo
Krajevna Skupnost Blanca
Blanca 24
8283 Blanca

Zadeva: Soglasje za oblikovane logotipa Športnega društva Blanca

Športno društvo Blanca, ki ga zastopa predsednik g. Tomaž Blatnik je zaprosilo za soglasje pri
oblikovanju svojega logotipa. logotip, ki ga nameravajo registrirati in uporabljati v vseh
svojih dokumentih in transparentih vsebuje v enem delu tudi logotip Krajevne skupnosti
Blanca. Uporabljali naj bi ga na vseh tekmovanjih, ki niso povezana z Osnovno šolo Blanca. To
soglasje ne zavezuje Športnega društvo Blanca kakršnih koli obveznosti do Krajevni
skupnosti, kakor tudi ne Krajevne skupnosti do Športnega društva Blanca.

SKLEP:
Svet KS Blanca soglaša z zgornjim dopisom in obliko logotipa predlagatelja
Športno društvo Blanca, ki je na sliki.
Glasuje se tako, da član sveta s svojim podpisom soglaša s predlaganim sklepom. Prosim, da
glasovnico natisneš, izpolniš, podpišeš, skeniraš in vrneš na E-mail. Sklep je sprejet v kolikor
je s podpisom vrnjenih pet glasovnic od osmih. Glasovanje poteka od 23.4.2020 od 18 ure do
24.4.2020 do 18 ure.

Član/ica sveta KS Blanca:
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Ime in Priimek in podpis
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Datum in ura glasovanja:_1____

25. 4.2020
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SKLEP:

Svet KS Blanca soglaša z zgornjim dopisom in obliko logotipa predlagatelja
Športno društvo Blanca, ki je na sliki.
Glasuje se tako, da član sveta s svojim podpisom soglaša s predlaganim sklepom. Prosim, da
glasovnico natisneš, izpolniš, podpišeš, skeniraš in vrneš na E-mail. Sklep je sprejet v kolikor

je s podpisom vrnjenih pet glasovnic od osmih. ·Glasovanje poteka od 23.4.2020 od 18 ure do
24.4.2020 do 18 ure.
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Zadeva: Soglasje za oblikovane logotipa Športnega društva Blanca

Športno društvo Blanca, ki ga zastopa predsednik g. Tomaž Blatnik je zaprosilo za soglasje pri
oblikovanju svojega logotipa. logotip, ki ga nameravajo registrirati in uporabljati v vseh
svojih dokumentih in transparentih vsebuje v enem delu tudi logotip Krajevne skupnosti
Blanca. Uporabljati naj bi ga na vseh tekmovanjih, ki niso povezana z Osnovno šolo Blanca. To
soglasje ne zavezuje Športnega društvo Blanca kakršnih koli obveznosti do Krajevni
skupnosti, kakor tudi ne Krajevne skupnosti do Športnega društva Blanca.

,- -;=--r;~edsednik Sveta KS Blanca

1/, -.\

9;,· •"'

,,;<~
C..
\

•

1 / , ,.,-'"

'./)\\

arjan Ločiy ·1k

1
·•~:r"'i'
~
- ' ,;._~
..,,,,'

..~.~.

.

,. 1 .... 1,..

'

.:.;
,

',)F ,.., ~'--·:.11-,1.1
... -:,-:/

:,~.:,._.:.

<~f>{;~c;~"':·-

~

.~,~-

t,;.\:\.•/, /

''••:;.;:.::.:-~

-::-5·»tAN '-

SKLEP:

Svet KS Blanca soglaša z zgornjim dopisom in obliko logotipa predlagatelja
Športno društvo Blanca, ki je na sliki.
Glasuje se tako, da član sveta s svojim podpisom soglaša s predlaganim sklepom. Prosim, da
glasovnico natisneš, izpolniš, podpišeš, skeniraš in vrneš na E-mail. Sklep je sprejet v kolikor
je s podpisom vrnjenih pet glasovnic od osmih. Glasovanje poteka od 23.4.2020 od 18 ure do

24.4.2020 do 18 ure.
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Zadeva: Soglasje za oblikovane logotipa Športnega društva Blanca

Športno društvo Blanca, ki ga zastopa predsednik g. Tomaž Blatnik je zaprosilo za soglasje pri
oblikovanju svojega logotipa. Logotip, ki ga nameravajo registrirati in uporabljati v vseh
svojih dokumentih in transparentih vsebuje v enem delu tudi logotip Krajevne skupnosti
Blanca. Uporabljali naj bi ga na vseh tekmovanjih, ki niso povezana z Osnovno šolo Blanca. To
soglasje ne zavezuje Športnega društvo Blanca kakršnih koli obveznosti do Krajevni
skupnosti, kakor tudi ne Krajevne skupnosti do Športnega društva Blanca.

SKLEP:

Svet KS Blanca soglaša z zgornjim dopisom in obliko logotipa predlagatelja
Športno društvo Blanca, ki je na sliki.
Glasuje se tako, da član sveta s svojim podpisom soglaša s predlaganim sklepom. Prosim, da
glasovnico natisneš, izpolniš, podpišeš, skeniraš in vrneš na E~mail. Sklep je sprejet v kolikor
je s podpisom vrnjenih pet glasovnic od osmih. Glasovanje poteka od 23.4.2020 od 18 ure do
24.4.2020 do 18 ure.

Član/ica sveta KS Blanca:

Ime in Priimek in podpis
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Zadeva: Soglasje za oblikovane logotipa Športnega društva Blanca

Športno društvo Blanca, ki ga zastopa predsednik g. Tomaž Blatnik je zaprosilo za soglasje pri
oblikovanju svojega logotipa. Logotip, ki ga nameravajo registrirati in uporabljati v vseh
svojih dokumentih in transparentih vsebuj~ v enem delu tudi logotip Krajevne skupnosti
Blanca. Uporabljali naj bi ga na vseh tekmovanjih, ki niso povezana z Osnovno šolo Blanca. To
soglasje ne zavezuje Športnega društvo Blanca kakršnih koli obveznosti do Krajevni
skupnosti, kakor tudi ne Krajevne skupnosti do Športnega društva Blanca.

SKLEP:

Svet KS Blanca soglaša z zgornjim dopisom in obliko logotipa predlagatelja
Športno društvo Blanca, ki je na sliki.
Glasuje se tako, da član sveta s svojim podpisom soglaša s predlaganim sklepom. Prosim, da
glasovnico natisneš, izpolniš, podpišeš, skeniraš in vrneš na E-mail. Sklep je sprejet v kolikor
je s podpisom vrnjenih pet glasovnic od osmih. Glasovanje poteka od 23.4.2020 od 18 ure do
24.4.2020 do 18 ure.
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