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I.

PREDLAGATELJ
Župan občine Poljčane, Stanislav Kovačič

II.

VRSTA POSTOPKA
Dvofazni

III.

FAZA POSTOPKA
I. in II. obravnava

IV.

PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM


V.

Statut Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011).

NAMEN, CILJI SPREJEMA

Glede na merila 12. člena Odloka o priznanjih Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih
občin št. 4/2013), je Osnovna šola Poljčane podala predlog za spremembo kriterija za
pridobitev priznanja Županova petica, ki se podeli ob zaključku osnovnošolskega
izobraževanja. Županova petica je priznanje ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja in

se podeli učencem, ki so imeli povprečno oceno zaključnih ocen pri vseh predmetih, v
vsakem razredu zadnje triade 4,49 ali več.
V skladu z navedenim je Strokovni zbor OŠ Poljčane na ocenjevalni konferenci dne
22.6.2015 sprejel sklep o predlogu dviga kriterija za pridobitev priznanja Županova petica s
4,49 na 4,6 iz naslednjih razlogov:
- Županova petica je visoko občinsko priznanje za izjemne dosežke na izobraževalnem
področju ob zaključku osnovnega šolanja.
- Povprečje 4,49 je zadnje, ki predstavlja nekdanji prav dober učni uspeh in kot tako ne
izpostavi resnično le odličnjakov oz. učencev, ki dosegajo izjemne dosežke.
- Nekdaj so bili v povprečju ocen všteti le obvezni izobraževalni predmeti. Vzgojni so
bili opisno ocenjeni. V zadnjih letih so v predmetniku tudi izbirni predmeti, ki prav
tako zaradi svoje izbirne oz. interesne narave dvigajo povprečje vseh ocen. Tako je
bilo npr. v šolskem letu 2014/2015 povprečje vseh zaključenih ocen na šoli 4,1 v
razponu od 2 (vsi učenci so razred izdelali) do 5.
- Županova petica dviga pri učencih pripravljenost za učenje in vztrajnost pri delu, zato
so visoka pričakovanja (z dosežkom 4,6 in več v vsakem razredu zadnjega triletja)
pomemben element dviga motivacije v procesu osnovnošolskega izobraževanja.
- Sosednje občine imajo višje kriterije: Slov. Bistrica 4,6 in dodatna priznanja na
tekmovanjih, natečajih,…; Oplotnica 4,6 in Makole 4,5).
Priznanje Županova petica je v letu 2013 prejelo 14. učencev, v letu 2014 12. učencev in v
letu 2015 18. učencev OŠ Poljčane.
Ker so v predlogu za spremembo odloka navedene le manjša sprememba obstoječega odloka,
se občinskemu svetu predlaga, da postopa v skladu z določili 85. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Poljčane in predlagan odlok sprejme po skrajšanem postopku.
VI.

FINANČNE POSLEDICE

Sprejem predlaganega odloka ima lahko posledice za občinski proračun, in sicer v smeri
zmanjšanja občinskih sredstev zaradi morebitnega zmanjšanja števila prejemnikov priznanja.
VII.

PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter
sprejme naslednji
SKLEP
Občinski svet Občine Poljčane sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
priznanjih Občine Poljčane po skrajšanem postopku.
S spoštovanjem,
Župan
Stanislav Kovačič

Priloga:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Poljčane

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011) je Občinski svet
Občine Poljčane na svoji 6. redni seji dne 27. 10. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
ODLOKA o priznanjih Občine Poljčane

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Drugi odstavek v 12. členu se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Priznanje ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja se podeli učencem, ki so imeli
povprečno oceno zaključnih ocen pri vseh predmetih, v vsakem razredu zadnje triade 4,60 ali
več«.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
2. člen
Spremembe in dopolnitve tega odloka se uporabljajo za dosežen učni uspeh v šolskem letu
2015/2016 in dalje.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka: 900-0005/2015 (6- T7)
Poljčane, dne 28. 10. 2015
Občina Poljčane
župan
Stanislav Kovačič l.r.

