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OBČINA ČRNOMELJ         K točki 6 
OBČINSKI SVET 
 
Gradivo za  sejo občinskega sveta v mesecu decembru 2014 
 
Zadeva:  KADROVSKE ZADEVE  
 
 

1. Imenovanje direktorice javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika  
 
Skladno z določilom 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika (Ur.l. RS, 
št. 47/09) je za direktorja javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika imenovan kandidat, ki pozna 
področje dela muzeja in ima vodstvene sposobnosti ter izpolnjuje naslednje pogoje:  

- da je državljan RS,  
- ima univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri,  
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,  
- ima opravljen strokovni izpit iz muzejske stroke,  
- ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,  
- aktivno obvlada slovenski jezik in vsaj en tuj jezik.  

Ob prijavi je kandidat dolžan priložiti življenjepis in program dela muzeja za mandatno obdobje.  
 
Skladno z 11. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika direktorja 
Belokranjskega muzeja Metlika imenujejo občinski sveti občin Črnomelj, Metlika in Semič na predlog 
skupnega organa, ki ga sestavljajo vsi trije župani in po predhodnem mnenju sveta zavoda. Mandat 
direktorja traja 5 let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.  
 
Občina Metlika je skladno z določili 34. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Belokranjski muzej 
Metlika dne, 9. oktobra 2014 v Dolenjskem listu, na oglasni deski ter na spletnih straneh vseh treh občin   
objavila razpis za direktorja muzeja. Županji in župan občin ustanoviteljic so ugotovili, da se je na razpis 
kot edina prijavila kandidatka Andreja Brancelj Bednaršek, roj. 7.9.1958, stanujoča Tomšičeva 14, Metlika, 
po izobrazbi profesorica umetnostne zgodovine in univerzitetna diplomirana etnologinja. Svet zavoda je 
podal mnenje, da je navedena kandidatka primerna za direktorico Belokranjskega muzeja Metlika. Županji 
in župan so na osnovi prijave in mnenja sveta zavoda sprejeli sklep, da občinskim svetom predlagajo, da 
Andrejo Brancelj Bednaršek imenujejo za direktorico Belokranjskega muzeja Metlika. Svet zavoda je podal 
mnenje k imenovanju dne 24.11.2014 in je v prilogi.  
 
Kot je razvidno iz dokumentacije, ki nam jo je posredovala občina Metlika, je prijava kandidatke popolna. 
Prijavi je predložila dokazila o izpolnjevanju pogojev, program dela  in življenjepis. Kot je že navedeno je 
prijavljena kandidatka po izobrazbi profesorica umetnostne zgodovine in univerzitetna diplomirana 
etnologinja, je državljanka RS, ima opravljen strokovni izpit iz muzejske stroke, podala je tudi pojasnila 
glede znanja jezikov (materin jezik slovenščina, sporazumeva se predvsem v  angleškem jeziku, obvezna 
predmeta pri študiju etnologije pa sta bila tudi nemški in ruski jezik), od leta 1984 je zaposlena v 
Belokranjskem muzeju Metlika, leta 1996 je postala direktorica tega muzeja. Prijavi je kandidatka priložila 
tudi življenjepis in program dela (v prilogi).  
 
Glede na podan predlog županj občine Črnomelj in občine Semič ter župana občine Metlika Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga, da občinski svet imenuje Andrejo Brancelj Bednaršek 
za direktorico Belokranjskega muzeja Metlika in sprejme predlagani sklep.  
 
Predlog sklepa:  
Andreja Brancelj Bednaršek, Metlika, po izobrazbi profesorica umetnostne zgodovine in univerzitetna 
diplomirana etnologinja, se imenuje na mesto direktorice Javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika za 
mandatno obdobje 2014-2019.  
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2. Odstop člana sveta Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj in 
imenovanje nove članice  

 
Štefan Misja je dne, 1.12.2014 občino in Zavod za izobraževanje in kulturo obvestil, da odstopa kot 
predstavnik ustanoviteljice občine Črnomelj v svetu javnega zavoda ZIK Črnomelj. S strani DeSUS je bil 
pozneje podan tudi predlog, da se namesto Štefana Misja v svet ZIK Črnomelj imenuje Cvetka Aupič.  
 
V svet ZIK je občinski svet v maju 2013 imenoval kot predstavnico ustanoviteljice občine Črnomelj še 
Tatjano Zupančič, kot predstavnico zainteresirane javnosti pa Željko Karin Biličič.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je odstopno izjavo in predlog imenovanja 
obravnavala na 2. seji dne, 15.12.2014 in  občinskemu svetu predlaga v sprejem naslednji sklep:  
 
Predlog sklepa:   

1. Zaradi podane odstopne izjave, Štefanu Misji, Črnomelj, kot predstavniku ustanoviteljice občine 
Črnomelj, preneha funkcija člana sveta javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo 
Črnomelj.  

2. V svet javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj se, do izteka mandatne dobe 
obstoječega sveta, kot predstavnica ustanoviteljice Občine Črnomelj imenuje Cvetka Aupič, 
Črnomelj.   

 
 

3. Odstop člana Občinske volilne komisije  
 
Vladimir Starešinič je dne, 16.10.2014, občino Črnomelj obvestil, da iz osebnih razlogov odstopa s 
funkcije namestnika člana Občinske volilne komisije. Občinska volilna komisija v obstoječi sestavi je bila 
imenovana junija 2011 in ji mandat poteče 10. julija 2015.  Vladimir Starešinič je bil v volilno komisijo 
imenovan kot predstavnik Slovenske ljudske stranke, predlog za nadomestnega člana pa še ni bil podan.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je odstopno izjavo obravnavala na 2. seji dne, 
15.12.2014 in občinskemu svetu predlaga v sprejem naslednji sklep:  
 
Predlog sklepa:   

1. Zaradi podane odstopne izjave Vladimirju Starešiniču, Črnomelj, preneha funkcija namestnika 
člana v Občinski volilni komisiji.   

2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izvede postopek imenovanja novega 
namestnika člana v Občinski volilni komisiji.  

 
 

4. Imenovanje predstavnikov občine v svet javnega zavoda RIC Bela 
krajina  

Svet javnega zavoda RIC Bela krajina ima skladno z Odlokom o ustanovitvi razvojno informacijskega 
centra Bela krajina  (Ur.l. RS, št. 79/2009, 98/2013 in 36/2014)  7 članov, in sicer:  
– štiri predstavnike ustanoviteljice,  
– enega predstavnika Območne obrtne zbornice Črnomelj,  
– enega predstavnika Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine in  
– enega predstavnika delavcev zavoda.  
Predstavnike ustanoviteljice imenuje občinski svet.  
Območna obrtna zbornica in Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine imenujeta vsaka po enega 
predstavnika v skladu s svojimi pravili.  
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda. Svet v taki sestavni naj bi skladno z odlokom začel z 
delom s 1.1.2015.  
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Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki ga izberejo člani sveta izmed sebe. Mandat članov sveta 
zavoda je štiri leta in začne teči z dnem prve seje sveta zavoda. Člani sveta so po preteku te dobe lahko 
večkrat ponovno imenovani. 
 Naloge sveta zavoda:  
  – sprejema statut in druge splošne akte zavoda s soglasjem ustanoviteljice,  
  – sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,  
  – določa s soglasjem ustanoviteljice finančni načrt zavoda,  
  – sprejema zaključni račun,  
  – predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti,  
  – na predlog direktorja zavoda imenuje programski svet zavoda,  
  – opravlja druge z zakonom ali statutom določene pristojnosti in naloge. 
 Svet zavoda odloča na sejah z večino glasov prisotnih članov. V primeru enakega števila glasov je sprejeta 
odločitev, za katero je glasoval predsednik sveta. 
 
Preko političnih strank zastopanih v občinskem svetu in turističnih društev v občini so bili evidentirani in 
Komisij za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  posredovani naslednji kandidati za predstavnike 
ustanoviteljice, Občine Črnomelj, v svetu RIC Bela krajina: Tončka Jankovič (SLS), Franci Tajner (SD), 
Maja Kocjan (SDS), Nataša Hudelja (N.Si), Silvo Grdešič (DeSUS), Srečko Adlešič (DeSUS), Tatjana 
Zupančič (TD Črnomelj), Danijel Klepec (Društvo za ohranjanje in predstavljanje naravne in kulturne 
dediščine Lahinja) in Anita Jamšek (predlog županje). 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je zadevo obravnavala na 2. seji dne, 15.12.2014 in 
občinskemu svetu soglasno  predlaga v sprejem naslednji sklep:  
 
Predlog sklepa:  
V svet javnega zavoda RIC Bela krajina se kot predstavniki ustanoviteljice občine Črnomelj imenujejo:  

- Franci Tajner, Črnomelj, 
- Srečko Adlešič, Črnomelj,  
- Tatjana Zupančič, Črnomelj, 

- Anita Jamšek, Črnomelj. 
 

 
5. Imenovanje delovnih teles občinskega sveta  
 

Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s statutom občine, so naslednji odbori in komisija: 
- Odbor za družbene dejavnosti, 
- Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo, 
- Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti, 
- Odbor za turizem in varstvo okolja, 
- Statutarno - pravna komisija.  

 
Odbori in komisija štejejo predsednika in 4 člane.  
 
Skladno z določili Poslovnika občinskega sveta komisije in odbori sveta v okviru svojega delovnega 
področja, v skladu s poslovnikom in aktom o ustanovitvi, obravnavajo zadeve iz pristojnosti sveta in 
dajejo svetu mnenja in predloge.  
 
Komisija in odbori občinskega sveta obravnavajo in predlagajo svetu v sprejem odloke in druge akte iz 
njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v 
zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme svet na predlog župana. Komisije in odbori 
obravnavajo predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občinskega sveta na področju svojega 
delovanja, ki so svetu predlagani v sprejem, oblikujejo o njih svoje mnenje in svetu podajo svoje stališče s 
predlogom odločitve. Obravnavo je komisija ali odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za 
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katerega je sklicana redna seja sveta ter svoje mnenje, stališče in predloge  pisno predložiti županu, 
predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor 
predložiti najkasneje do začetka obravnave splošnega akta. Komisija ali odbor lahko predlaga svetu v 
sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti.  
 
Predsednika in člane odborov in komisij imenuje svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, treh članov občinskega sveta ali župana izmed svojih članov in  največ polovico članov 
izmed drugih občanov. Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja lahko predlagajo kandidate 
tudi zainteresirane organizacije v občini in občani.  Predsednika odbora imenuje svet izmed svojih članov. 
Članstvo v komisiji ali odboru sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v 
občinski upravi. 
 
Skladno z Zakonom o romski skupnosti v Republiki Slovenije se ustanovi stalno delovno telo občinskega 
sveta in sicer:  

- Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti.  
 
 

a) Odbor za turizem in varstvo okolja  
Odbor za turizem in varstvo okolja opravlja naloge določene s poslovnikom občinskega sveta na 
področjih turizma in varstva okolja.  
 
V odbor za turizem in varstvo okolja je bilo evidentiranih osem  kandidatov in sicer: Jurij Horvat (SLS), 
Jaka Birkelbach (SD),  Zdenka Novak (DeSUS), Franc Ivanušič (SDS), Jana Pešelj (N.Si), Jože Veselič 
(SDS), Anica Želježnjak (SD), Tončka Jankovič (SLS). 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je upoštevaje predpisano sestavo delovnega telesa, 
na seji  15.12.2014 sklenila, da občinskemu svetu predlaga v imenovanje Odbor za turizem in varstvo 
okolja v naslednji sestavi:  

- Anica Želježnjak   – za predsednico, 
- Jaka Birkelbach – za člana, 
- Zdenka Novak  – za članico,  
- Franc Ivanušič  – za člana, 
- Jana Pešelj – za članico.  

 
Predlog sklepa:  
Občinski svet občine Črnomelj imenuje Odbor za turizem in varstvo okolja v naslednji sestavi:    

1. Anica Želježnjak, Črnomelj    – za predsednico, 
2. Jaka Birkelbach, Črnomelj  – za člana, 
3. Zdenka Novak, Črnomelj  – za članico,  
4. Franc Ivanušič, Vinica   – za člana, 
5. Jana Pešelj, Dragatuš – za članico. 

 
 
b) Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo  
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo opravlja naloge določene s poslovnikom občinskega 
sveta na področjih  gospodarstva, malega gospodarstva in obrti, lokalne gospodarske infrastrukture, 
gospodarskih javnih služb, urbanizma, prometa in zvez, gospodarjenja s premoženjem  in naloge na 
stanovanjskem področju. 
 
V odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je bilo evidentiranih sedem  kandidatov in sicer: 
Boštjan Majerle (N.Si), Nataša Hudelja (N.Si), Martin Mušič (SDS), Samo Kavčič (SD), Silvo Grdešič 
(DeSUS), Stane Starešinič (DeSUS), Andrej Beličič (SLS). 
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je upoštevaje predpisano sestavo delovnega telesa, 
na seji 15.12.2014 sklenila, da občinskemu svetu predlaga v imenovanje Odbor za gospodarstvo in 
komunalno infrastrukturo v naslednji sestavi: 

- Nataša Hudelja – za predsednico, 
- Samo Kavčič – za člana, 
- Silvo Grdešič – za člana, 
- Stane Starešinič – za člana, 
- Andrej Beličič – za člana. 
 

Predlog sklepa:  
Občinski svet občine Črnomelj imenuje Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo v naslednji 
sestavi:    

1. Nataša Hudelja, Vinica – za predsednico,  
2. Samo Kavčič, Črnomelj – za člana, 
3. Silvo Grdešič, Črnomelj – za člana, 
4. Stane Starešinič, Črnomelj – za člana, 
5. Andrej Beličič, Črnomelj – za člana. 

  
 
c) Odbor za družbene dejavnosti  
Odbor za družbene dejavnosti  opravlja naloge določene s poslovnikom občinskega sveta na področjih 
otroškega varstva, izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva, kulture, športa in rekreacije, občinskih 
javnih služb (zavodi).  
 
V odbor za družbene dejavnosti je bilo evidentiranih sedem  kandidatov in sicer:  Erika Cerar (N.Si), 
Nataša Hudelja (N.Si), Alojz Puhek (DeSUS), Janez Weiss (SD), Jože Veselič (SDS), Tončka Jankovič 
(SLS), Branislav Adlešič- za predsednika (predlog županje).  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je upoštevaje predpisano sestavo delovnega telesa, 
na seji  15.12.2014 sklenila, da občinskemu svetu predlaga v imenovanje Odbor za družbene dejavnosti v 
naslednji sestavi:  

- Branislav Adlešič – predsednik,  
- Erika Cerar – članica,  
- Alojz Puhek – član, 
- Janez Weiss – član,   
- Tončka Jankovič - članica.  

 
Predlog sklepa:  
Občinski svet občine Črnomelj imenuje Odbor za družbene dejavnosti v naslednji sestavi:    

1. Branislav Adlešič, Črnomelj – za predsednika,  
2. Erika Cerar, Dragatuš – za članico,  
3. Alojz Puhek, Dragatuš – za člana, 
4. Janez Weiss, Črnomelj – za člana,  
5. Tončka Jankovič, Adlešiči – za članico. 

 
 
č) Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti  
Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti opravlja naloge določene s poslovnikom občinskega sveta 
na področjih kmetijstva, gozdarstva, lovstva, ribištva, veterine in dopolnilnih dejavnosti. 
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V Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti je bilo evidentiranih devet kandidatov in sicer:  Matija 
Rom (N.Si), Starešinič Ivan (DeSUS), Starešinič Stane (DeSUS), Marko Mravinec (SDS), Jožica Grdun 
Adlešič (SD), Ciril Totter (SLS), Leopold Perko (SD), Franc Ivanušič (SDS), Boris Grabrijan (SLS.) 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je upoštevaje predpisano sestavo delovnega telesa, 
na seji  15.12.2014 sklenila, da občinskemu svetu predlaga v imenovanje Odbor za kmetijstvo in 
dopolnilne dejavnosti v naslednji sestavi:  

- Stane Starešinič – predsednik,  
- Matija Rom  - član,  
- Jožica Grdun Adlešič – članica,  
- Ciril Totter – član,  
- Franc Ivanušič – član.  

 
Predlog sklepa:  
Občinski svet občine Črnomelj imenuje Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti v naslednji sestavi:    

1. Starešinič Stane, Črnomelj – za predsednika,  
2. Matija Rom, Črnomelj – za člana, 
3. Jožica Grdun Adlešič, Adlešiči – za članico,  
4. Ciril Totter, Gradac – za člana, 
5. Franc Ivanušič, Vinica – za člana. 

 
d) Statutarno -  pravna komisija  
Statutarno – pravna komisija opravlja naslednje naloge, ki so določene s poslovnikom občinskega sveta:  

- obravnava predlog statuta občine in poslovnika sveta in njunih sprememb oziroma 
dopolnitev, 

- po sklepu sveta obravnava predloge odlokov in drugih aktov, ki jih svet sprejema v obliki 
predpisov ter oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov 
aktov z ustavo, zakoni in statutom občine in glede medsebojne skladnosti z drugimi 
veljavnimi akti občine, 

- predlaga svetu v sprejem obvezno razlago določb splošnih aktov občine, 
- med dvema sejama sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči sveta, razlaga poslovnik 

sveta. 
 
V Statutarno – pravno komisijo je bilo evidentiranih sedem kandidatov in sicer:  Cerar Erika (N.Si), 
Marica Prijanovič Tonkovič (SDS), Misja Štefan (DeSUS), Cvetka Aupič (DeSUS), Polona Godina Mavrič 
(SD), Maja Kocjan (SDS), Nataša Hudelja (predlog županje). 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je upoštevaje predpisano sestavo delovnega telesa, 
na seji  15.12.2014 sklenila, da občinskemu svetu predlaga v imenovanje Statutarno – pravno komisijo v 
naslednji sestavi:  

- Štefan Misja – predsednik,  
- Marica Prijanovič Tonkovič – članica,   
- Cvetka Aupič - članica,  
- Polona Godina Mavrič  – članica  
- Nataša Hudelja - članica.  

 
Predlog sklepa:  
Občinski svet občine Črnomelj imenuje Statutarno – pravno komisijo v naslednji sestavi:    

1. Misja Štefan, Črnomelj – za predsednika, 
2. Marica Prijanovič Tonkovič, Črnomelj – za člana,  
3. Cvetka Aupič, Črnomelj – za članico,  
4. Polona Godina Mavrič, Črnomelj – za članico,  
5. Nataša Hudelja, Vinica – za članico. 
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e) Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti  
V skladu s 7. in 8. členom Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 33/2007 – 
ZRomS-1) se v občinah, v katerih se v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, voli predstavnika 
romske skupnosti v mestni oziroma občinski svet (v nadaljnjem besedilu: občinski svet),  v občinskem 
svetu ustanovi posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti. Delovno telo je 
sestavljeno iz najmanj šestih članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: član), od katerih je največ 
polovica prebivalk oziroma prebivalcev občine, ki niso člani občinskega sveta, od slednjih pa večina 
pripadnikov romske skupnosti. Predstavnik romske skupnosti v občinskem svetu je po svoji funkciji član 
tega delovnega telesa. Delovno telo se ustanovi v skladu z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo. 
Delovno telo zlasti: 
- spremlja in obravnava položaj pripadnikov romske skupnosti v samoupravni lokalni skupnosti; 
- obravnava in daje predloge ter pobude o vprašanjih, ki se nanašajo na položaj pripadnikov romske 
skupnosti in njihove pravice; 
- dejavno sodeluje pri uresničevanju razvojnega programa samoupravne lokalne skupnosti, zlasti pa pri 
programih in razreševanju vprašanj, ki se nanašajo na položaj in razvoj romske skupnosti v samoupravni 
lokalni skupnosti; 
- obravnava vprašanja, povezana z ohranjanjem romskega jezika in kulture; 
- sodeluje z romskimi društvi in drugimi njihovimi organizacijami v samoupravni lokalni skupnosti.  
 
V Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti je  bilo evidentiranih osem kandidatov 
in sicer:   

Nada Babič Ivaniš (ZIK), Tonček Hudorovac – pripadnik romske skupnosti (KS Kanižarica), Anton 
Hudorovac – pripadnik romske skupnosti  (Romsko društvo Rom in Zveza romske skupnosti Bele krajine 
in Dolenjske), Zdenka Vrtin (SD), Fanika Hutar (DeSUS), Matija Rom (N.Si), Stanislav Žlak (SDS), 
Ivanka Štukelj (SDS). Član občinske sveta Henček Kosec je kot predstavnik romske skupnosti v 
občinskem svetu posvoji funkciji tudi član tega delovnega telesa.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je upoštevaje predpisano sestavo delovnega telesa, 
na seji  15.12.2014 sklenila, da občinskemu svetu predlaga v imenovanje Posebno delovno telo za 
spremljanje položaja romske skupnosti v naslednji sestavi:  

- Zdenka Vrtin  - predsednica, 
- Tonček Hudorovac – član,  
- Anton Hudorovac – član,  
- Matija Rom – član,  
- Henček Kosec – član,  
- Ivanka Štukelj – članica.  

 
Predlog sklepa:  
Občinski svet občine Črnomelj imenuje Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti  
v naslednji sestavi:    

- Zdenka Vrtin, Črnomelj – za predsednico, 
- Nada Babič Ivaniš, Črnomelj – za članico, 
- Tonček Hudorovac, Črnomelj – za člana, 
- Anton Hudorovac, Črnomelj -  za člana, 
- Matija Rom, Črnomelj – za člana, 
- Ivanka Štukelj, Črnomelj – za članico, 
- Henček Kosec, Črnomelj – za člana.  

 
Pripravila:  
Slavica Novak Janžekovič     Komisija za mandatna vprašanja,  
        volitve in imenovanja 
        Predsednik, Janez Perušič, l.r.  


















