
Priloga A: opis postopkoy

POGOVOR U.TTELJA Z UEENCEM

l. Uditelj dim prej po ugotovueni ksitvi poklile udenca v diskreten prostor.
2. Uditelj udencu razloZi, kaklno kiitevje ugotovil.
3. Udenec lahko poda svoje mnenje o uditeljevi ugotovitvi.
4. Uditelj ustno opozori uaenca, daje k5itev v nasprotju s pravili Solskega reda in ga seznani z ukepi v

primeru ponovitve krSitve.
5. Uaitelj zapile zaznamek o svojem pogovoru z utencem.

POGOVOR RAZREDNTKA, SVETOVALNEGA DELAVCA Z U.ENCEM

l. Oseba, ki je zaznala kr5itev (uditelj, drug delavec Sole, udenec) mora ustno seznaniti razrednika,
svetovalnega delavca, ki naj bi krsil pravila lolskega reda, z vrsto ksitve in imenorn krSitelja.

2. Razrednik, svetovalni delavec dim prej po prejetem ustnem obvestilu poklide udenca v diskreten
prostor.

3. Razrednik, svetovalni delavec udencu razlo2i, kdo in kaksno kSitevje ugotovil,
4. Udenec lahko poda svojo izjavo glede prej5nje todke.
5. Razrednik, svetovalni delavec ustno opozori udenca, daje k5itev v nasprotju s pravili Solskega reda in

ga seznani z ukrepi v primeru ponovitve kr5itve.
6. Ce razrednik, svetovalni delavec nesporno ugotovi, daje uaenec k5il pravila Solskega reda inje v teh

pravilih za ugotovljeno krSitev predpisan ukrep, na podlagi nadela individualizacije vzgojnih ukepov
izrede udencu vzgojni ukrep, ki je sorazmeren s tezo in pogostostjo krsitve.

7. Razrednik, svetovalni delayec zapiSe zaznamek o svojem pogovoru z udencem.

VRSTNISKA MEDIACIJA

l. Vrstni5ka mediacija se zadne na ustno vabilo Solskega mediatorja ali vrstni5kega mediatorja, pri demer
mora biti lolski mediator z vabilom vrstniSkega mediatorja pisno seznanjen. Povabijo se sprti udenci in
vrstniSki mediator.

2. Z vabilom se povejo predmet (vsebina) mediacije, das in kaj mediacije.
3. Ob dogovorjenem dasu in na dogovorjenem kaju se zberejo vsi vabljeni in vrstni5ki mediator. Obvezno

mora biti prisoten tudi lolski mediator ali drug pooblaSden strokovni delavec.
4. VrstniSki mediator udeleZence poudi o temeljnih nadelih in postopku mediacije.
5. Vsi udeleZenci mediacije podpiSejo izjavo, da bodo spoStovali pravila postopka in kondni dogovor

(mediacijski sporazum).
6. Mediacijo vodi vrstniski mediator, ki pri svojem delu uporablja razlidne tehnike.
7. Po uspeSni mediaciji vrstniSki mediator ob pomodi Solskega mediatorja sestavi mediacijski sporazum.
8. Ce mediacija ne uspe, se izbere enega izmed preostalih postopkov, predpisanih v dodatku pravil

Solskega reda.

Solsxa MEDTACtJA

l. Solska mediacija se zadne na pisno vabilo lolskega mediatorja sprtim strankam.
2. Z vabilom se povejo predmet (vsebina) mediacije, das in kaj mediacije.
3. Ob dogovorjenem dasu in na dogovorjenem kaju se zberejo vsi vabljeni in iolski mediator.
4. Solski mediator udeleZence poudi o temeljnih nadelih in postopku mediacije.
5. Vsi udeleZenci mediacije podpiSejo izjavo, da bodo spo5tovali pravila postopka in kondni dogovor

(mediacijski sporazum).
6. Mediacijo vodi Solski mediator, ki pri svojem delu uporablja razliene tehnike.
7. Po uspeSni mediaciji Solski mediator sestavi mediacijski sporazum.
8. Ce mediacija ne uspe, se za re5itev spora uporabijo druga prayra sredstva.
9. V primeru k5itve mediacijskega postopka se mediacija prekine in se za re5itev spora uporabijo druga

pravna sredstva.
10. V primeru ksitve mediacijskega sporazuma se slednji razveljavi in se za re5itev spora uporabijo druga

pravna sredstva.



MEDIACI.'A Z ZUNANJIM MEDIATORJEM

1. Ta postopek uporabimo v naslednjih primerih: kadar so vse sprte stranke delavci Sole, kadar obstaja
yerjetnost, da Solski mediator ne bi bil nepristranski, kadar vrstniSka ali lolska mediacija ne uspeta,

kadar se kr5ijo pravila Solske mediacije ali mediacijski sporazum, sklenjen v postopku vrstniSke ali
Solske mediacije. MoZnost mediacije z zunanjim mediatorjem se lahko uporabi tudi na predlog ali
zahtevo sprtih strank,

2. Ravnatelj Sole naveze stik z zunanjim mediatorjem.
3. Zunanji mediator po5lje pisnovabilo sprtim strankam, v katerem dolodi predmet (vsebino), das in kaj

mediacije in pojasni namen mediacijskega postopka.
4. Na zadetku mediacije mediator predstavi nadela in pravila postopka mediacije. Vsi udele2enci podpi5ejo

mediacijsko pogodbo.
5. V postopku mediacije uporablja mediator razliane tehnike.
6. Po uspcini mediaciji sestavi mediator mediacijski sporazum.
7. ee mediacija ne uspe, se spor re5i z uporabo drugih pravnih sredstev.

POSTOPEK PRED TRI.LANSKO KOMISIJO

I . Oseba, ki je ugotovila klitev, za katero je predviden postopek pred trialansko komisijo, pisno obvesti
predsednika tritlanske komisije v roku 3 delovnih dni od ugotoyljene krSitve. V obvestilu navede ime
kSitelja in aim bolj podrobno opiSe ugotovljeno kr5itev.

2. Predsednik trialanske komisije skliee zasedanje tridlanske komisije najkasneje v osmih dneh po prejemu

obvestila o ugotovljeni krSitvi.
3. Na zasedanju tridlanske komisije morajo biti prisotni vsi trije elani.
4. Tridlanska komisija preuli dejansko stanje. Po potrebi povabi prijavitelja in krsitelja, da povesta

dodatne informacije, ki lahko komisiji pomagajo pri raaeSevanju zadeve. Kr5itelj lahko poda izjavo
izkljudno s pisnim soglasjem star3ev, ki so lahko pri podajanju izjave prisomi.

5. Trialanska komisija opredeli tezo krsitve. Kadar ne gre za najteZjo krsitev, predlaga ustrezen postopek,
lahko pa tudi neposredno ukep proti kSitelju. Pri tem mora upostevati posebne potrebe, priStevnost in
starost kSitelja.

6. Ce tridlanska komisija ugotovi, daje krsitev najtezje vrste, zadevo nemudoma odstopi pristojnim
institucijarn.

7. Svoje ugotovitve komisija zapise v zapisniku, ki ga poSlje ravnatelju Sole, krsitelju in njegovim starsem.

ODSTOP OBRAVI\*AVE KRSITVE PRISTOJNIM INSTITUCIJAM

1. Oseba, kije ugotovila krsitev alijije bila zaupana informacija o krsitvi, o tem nemudoma ustno obvesti
vodstvo Sole ali svetovalnega delavca in razrednika. Vodstvo Sole o tem zapiSe uradni zaznamek.

2. Oscba, kije obvestilo prejela, nemudoma poklide pristojno institucijo.
3. Pristojna institucija prevzame vodenje postopka. Sola mora na zahtevo institucije zagotoviti svoje

sodelovanje z institucijo.

POGOVOR SOLSKE SVETOVALNE SLUZBE, RAZREDNIKA, VODSTVA 5OT,T II UEENCA S

STARSI

l. Razrednik koordinira termin pogovora z vsemi sodelujodimi.
2. Na podlagi nadela kontradiktomosti (z obojestranskimi izjavami) se razdisti konkretno dejansko stanje

krSitve.
3. Vodstvo Sole iaeae ustrezni ukrep.
4. Pogovor razrednik zapi5e v zapisnik. Podpi5ejo ga vsi udeleZeni, ki prejmejo izvod tega zapisnika.

POSTOPEK IZREKANJA VZCOJNEGA OPOMINA

1. Postopekje predpisan v zakonodaji (gl. Zakon o osnovni Soli)



POGOVOR RAZREDNIKA S STARSI

l. Razrednik se s starsi ustno ali pisno dogovori za sestanek, ki mora biti v prostorih sole.
2. Razrednik se, ne glede na izid pogovora, samostojno odlodi za ukrep, ki ga bo izrekel k5itelju
3. Po pogovoru razrednik zapise zaznamek.

RAZREDNIK OI}VESTI STARSE

l. Razrednik sestavi pisno obvestilo star5em, v katerem navede uaendevo k5itev.
2. Pisno obvestilo razrednik poslje starsem krsitelja s priporoaeno posto.
3. Ce razrednik v roku treh delovnih dni ne prejme podpisane vsebine ali dvomi, da sojo resnidno

podpisali starsi kSitelja, obvesti starie s priporodeno posto.

POCOVOII UEITELJA Z RAZREDNIKOM

l. Uaitelj, kije zaznal k5itev, disketno obvesti razrednika udenca, kije storil kiitev. Predstavi mu
zadevo.

2. Razrednik zadne postopek v skladu s pravili Solskega reda.
3. Utitelj in razrednik zapi5eta uradni zaznamek o pogovoru.

POGOVOR KNJTZNI'ARJA Z RAZREDNIKOM

l. KnjiZnidar diskretno obyesti razrednika udenca, ki je storil kSitev. Predstavi mu zadevo
2. Razrednik zadne postopek v skladu s pravili Solskega reda.
3. KnjiZnidar in razrednik zapiSeta uradni zaznamek o pogovoru.

POGOVOR KNJIZNIdARJA Z U.ENCEM

l. Knjiznidar dim prej po ugotovljeni ksitvi poklide ucenca v diskreten prostor.
2. KnjiZnidar udencu razloZi, kakino ksitevje ugotovil.
3. Udenec lahko poda svoje mnenje o knjiZnidarjevi ugotovitvi.
4. Knjizniaar ustno opozori udenca, daje ktitev v nasprotju s pravili Solskega reda in ga seznani z ukrepi

v primeru ponoYitve ksitve.
5. Knjiznidar zapise uradni zaznamek o svojem pogovoru z ueencem in presodi, deje glede na pravila

!olskega reda dolZan o kSitvi obvestiti razrednika.

POGOVOR S SOISXITT MEDIATORJEM

l. Mediator, kije zaznal k5itev, opozori k5itelja in mu razloZi, da se v primeru ponavljajode k3itve
mediacijskega postopka slednji prekine. KrSitelja seznani z ukrepi, predvidenimi v pravilih Solskega
reda, kadar mediacija ne uspe.

2. Kadar gre za pogovor zaradi ponavljajode krSitve mediacijskega postopka, Solski rrediator prekine
mediacijo in postopa v skladu s pravil Solskega reda - sproZi predvideni postopek v primeru neuspele
mediacije. Solski mediator zapi5e izjavo, da je mediacija neuspeSno kondana, in o tem obvesti
razrednike udele2encev mediacije.

POCOVOR SOLSKECA MEDIATOIIJA Z IIAZITEDNIKOM

l. Solski mediator obvesti razrednika tistega udenca, kije k5il mediacijski sporazum.
2. Razrednik presodi, de gre za huj5o ali ponavljajodo se krlitev mediacijskega sporazuma. V tem primeru

mediacijski sporazum postane neyeljaven in se proti kr5itelju ukepa v skladu s pravili Solskega reda.

3. Ce gre za enkratno laZjo ksitev mediacijskega sporazuma, razrednik ustno opozori ksitelja in ga

seznani s posledicami vedkratne ali hujSe kSitye mediacUskega sporazuma.
4, Razrednik zapi!e zaznamek. ee mediacijski sporazum postane neveljaven, o tem obvesti starse krsitelja.


