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POVZETEK 
 

Družina je jedrna struktura, ki predvsem v primarni socializaciji poskrbi, da se otrok 

družbeno sprejemljivo socializira. V kar nekaj primerih okolje matične družine ni 

primerno za zdrav razvoj otroka, zato se center za socialno delo odloči za odvzem 

otroka iz družine in morebitno namestitev v rejniško družino.  

V diplomski nalogi je v teoretičnem delu predstavljena vloga družine za vsakega 

posameznika in temeljni razlogi za odtujitev le tega iz družine ter namestitev v 

rejništvo. Predstavljen je koncept rejništva ter pogoji, ki morajo biti zadoščeni za 

opravljanje poklica oziroma dejavnosti. Predstavljene so priprave na sprejem otroka v 

rejniško družino ter naloge, ki jih mora izpolnjevati rejniška družina. Tukaj se teorija 

prepleta z dodatkom o dejanskem stanju izpolnjevanja teh nalog v eni izmed rejniških 

družin iz prve roke. Poudarek je namenjen tkanju odnosov med matično družino in 

rejniško družino, kjer bi naj vlogo glavnega posrednika prevzel odgovoren center za 

socialno delo. Naloga se dotakne tudi razlogov za prenehanje rejništva in morebitne 

vrnitve v matično družino. 

V empiričnem delu sta predstavljeni dve narativni biografiji, in sicer biografija matere, 

ki ima štiri otroke v rejništvu in biografija najstarejšega otroka te matere. Dodana sta 

še dva nestandardizirana intervjuja. Prvi je opravljen z rejnico teh otrok, drugi z 

matično socialno delavko otrok in biološke matere. Ker več kot polovica rejništev 

preraste v dolgotrajni ukrep, čeprav naj bi šlo za začasno rešitev, predstavljeni primer 

dokazuje, da je tudi kot dolgotrajni ukrep rejništvo lahko z vidika otroka, ki je 

pravzaprav temeljni uporabnik te storitve, zelo pozitivno. 

 

KLJUČNE BESEDE 

Družina, rejništvo, rejniška družina, center za socialno delo, rejnik/rejnica, individualna 

projektna skupina, narativna biografija  



ABSTRACT 
 

The family is the core structure, especially in the primary socialization. It ensures that the 

child grows in socially acceptable human being. In some cases, the family home 

environment is not suitable for the healthy development of children. The center for social 

work decides to remove the child from the family and gives him up in foster family.  

In the theoretical part of the thesis the role of the family for each individual is presented 

and the fundamental reasons for the alienation of it from family and accommodation in 

foster care. You learn about a concept of foster care and the conditions which must be 

sufficient to carry out a profession as a foster parent. There are presented the 

preparations for the adoption of a child in a foster family and the tasks to be fulfilled by a 

foster family. Here the theory is intertwined with the addition of the actual status in one 

of the foster families firsthand. Emphasis is given to weave relationships between parent 

family and foster family. The facilitator between those two families is the center for social 

work. The task also touches the reasons for the termination of foster care and possible 

return to their biological families. 

The empirical work reveals two narrative biographies. First is the biography of a mother 

who has four children in foster care, and the second one is the biography of the eldest 

child of this mother. Added are two more unstandardized interviews. The first was carried 

out with the foster mother of these children, the other with a social worker, who works 

with those children and the biological mother. Since more than half of foster care cases 

turns into a long-term measure, even though it is a temporary solution, this example 

demonstrates that even as a long-term foster care can measure from the perspective of a 

child, who is the primary user of this service, as very positive. 

 

KEY WORDS 

Family, foster care, foster family, the center for social work, foster parent, individual 

project group, narrative biography   
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1. UVOD 

 

Hodimo po poti, ki nam jo zarisuje življenje. Ta pot je polna vzponov in padcev. Je kot 

reka, včasih polna življenja, spet drugič mrtva, počasna. Reka življenja je polna 

nepredvidljivih presenečenj, a le od nas je odvisno, kako jih bomo sprejeli in kako bodo 

vplivala na naš tok. Eno izmed presenečenj, s katerim se je srečala moja reka, je rejništvo. 

Rejništvo je pojem, ki je mnogim nepoznan. V primeru, da je poznan, pa je predvsem z 

negativnim prizvokom. In ravno iz tega razloga sem se odločila za izdelavo diplomske 

naloge s to tematiko. 

Kaj torej je rejništvo? »Rejništvo je posebna oblika varstva in vzgoje otrok, nameščenih v 

rejniško družino in je namenjena otrokom, ki začasno krajši ali daljši čas ne morejo 

prebivati v biološki družini.« (Center za socialno delo Maribor, 2013) 

Moja reka je rejništvo dodala v svojo strugo že pred devetimi leti. Takrat je moja mama 

predstavila željo po tem, da bi postali rejniška družina, pri čemer smo jo seveda podprli in 

tako v dom sprejeli otroke, potrebne ljubeče družine. Moja reka je od tistega trenutka, ko 

smo v naš dom sprejeli prvo rejenko, postala bolj živahna, bistra in globoka. Postala sem 

bogatejša za do danes dva brata in pet sester. Velikokrat me kdo vpraša, če mi ni težko 

deliti doma s toliko otroki. To mi nikoli ni predstavljalo nikakršne ovire. Vesela sem, da 

svoja odlična starša poleg z biološko sestro lahko delim še z ostalimi brati in sestrami.  

Zakaj negativen prizvok pojma rejništvo? Kot vsak poklic, čeprav zame rejništvo ni poklic, 

ampak poslanstvo, ima tudi rejništvo dobre in slabe izvajalce. In seveda so medijsko 

izpostavljeni predvsem tisti slabi, zgodbe uspešnih rejništev pa ostanejo samo nam, ki 

rejništvo dobro poznamo.  

V teoretičnem delu diplomske naloge predstavljam funkcionalnost družine in razloge za 

odvzem otroka iz matične družine. Pozornost posvetim predstavitvi rejništva, 

osredotočim pa se na sodelovanje med rejniško in matično družino ter centrom za 

socialno delo. Predstavim tudi podatke o trajanju rejništva in razlogih za prenehanje 
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rejništva. Ker obstajajo glasne govorice o tem, da je rejništvo začasen ukrep, v več kot 

polovici primerov pa otroci bivajo v rejniških družinah daljše obdobje oziroma do 

dosežene zmožnosti samostojnega življenja otroka. V empiričnem delu poskušam 

dokazati, da dolgotrajno rejništvo ni nujno nekaj slabega. Osredotočim se na primer 

matere, ki ima štiri otroke v rejniški družini, najstarejši je tam sedem let, najmlajša nekaj 

mesecev. Preko štirih pogovorov (z rejnico, s socialno delavko, ki spremlja otroke, 

biološko materjo in najstarejšim otrokom, 16-letnim mladostnikom) prikažem njihove 

poglede, izkušnje, ocene in osebna doživljanja o rejništvu. 
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2. MATIČNA DRUŽINA 

 

2.1. Družina 
 

Družina: »zakonski par z otroki ali brez njih; eden od zakoncev in otroci; skupina ljudi, ki jih 

vežejo sorodstvene vezi; skupina ljudi, ki jih druži organizirano skupno delo.« (SSKJ, 1997, 

str. 165) 

Družina je kraj, kjer morajo biti ustvarjeni pogoji, ki omogočajo vzpostavljanje in 

ohranjanje individualnih razlik v avtonomiji in povezanosti skozi konfrontacijo in 

odgovornost zanjo. Čačinovič-Vogrinčič (1992) poleg te definicije družine navaja, da mora 

biti vsakokratni družinski projekt preživetje skupaj z drugimi. 

Družbeno razumevanje družine je tako v svetu kot pri nas pozitivno. Kar pomeni, da 

matično družino razumemo kot najbolj pomemben življenjski prostor za otroka. Zato v 

prenekaterih državah skušajo vpleteni strokovni delavci otrokom omogočiti razvoj v 

matični družini, četudi spoznavajo odsotnost primerne starševske vzgoje. Družina je 

vrednota, čeravno nimamo zagotovila, da je temu tako tudi v življenju na čustveni in 

vedenjski ravni. Veliko posameznikov namreč nima dobre družinske izkušnje. Ostane jim 

le hrepenenje in upanje na doživetje dobre družinske izkušnje v prihodnosti, kjer se imajo 

družinski člani med seboj radi in se podpirajo. Kar nekaj se jih zaradi prisotnega strahu in 

nezaupanja v družinsko življenje odloči za samsko življenje, spet drugi najdejo harmonijo v 

skupnosti z živalmi, ker zaradi slabe izkušnje izgubijo zaupanje v ljudi (Crnkovič, 2008). 

Tudi Tomori (1994) govori o dvoreznem meču življenja v družini. Definira jo kot mesto, 

kjer  doživljamo največja veselja in največja razočaranja. Družina nam daje moč, lahko pa 

nas tudi izčrpava bolj kot vse drugo v življenju. Tukaj smo lahko deležni najnežnejše skrbi 

in nege in hkrati tudi najtrših zahtev. Lahko nam da dragocena darila, ali pa povzroči 

doživljanje najhujših izgub. Lahko nas rešuje, obstaja pa tudi verjetnost, da nas uniči. 
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Musek (1995) navaja stališča antipsihiatrov, ki trdijo, da družina posamezniku duši 

svobodo, individualizem in ustvarjalnost. Razvili so celo miselnost, da je tradicionalni 

družini boljša alternativa življenje v komuni. Taka stališča nas pripeljejo do dvoma o 

koristnosti družine, o kateri pa tisti z dobro izkušnjo nikakor ne dvomijo oziroma se ob 

poskusu dvoma ustrašijo in dobijo občutek krivde. Prav o tem govori knjiga Alice Miller 

(2005), ki opozarja na to, da nas zaradi moralnih zapovedi o tem, da ne smemo dvomiti v 

svoje starše, na škodo, ki nam jo povzročajo le ti, opozori šele telo.  

Kljub posameznikom s slabimi družinskimi izkušnjami ne smemo pozabiti na dejstvo, da 

smo ljudje socialna bitja, kar pomeni, da potrebujemo družinsko življenje. Ne le v 

otroštvu, temveč tudi v času odraslosti. Staršev ne moremo izbirati. Ob rojstvu nujno 

potrebujemo nekoga, ki nam bo pomagal preživeti in se socializirati v družbi. Po navadi je 

to »mama« ali pa neka druga oseba, ki zadovoljuje naše biološke in psihološke potrebe. 

Seveda so ob tej osebi dobrodošli še drugi člani družine, ki pripomorejo k večjemu 

občutku zavetja in večji možnosti socializacije. Potreba otroka je torej živeti v družini, 

potreba odraslega pa ustvariti si družino. Otrok potrebuje starše, odrasli človek pa otroke. 

Na tak način posameznik živi v družini večino svojega življenja (Crnkovič, 2008). 

 

2.2. Kompleksnost družinskih nalog 
 

Temeljne naloge družine so sledeče (Crnkovič, 2008): 

 biološko-reproduktivna, 

 ekonomska, 

 seksualna, 

 čustvena, 

 vzgojno-izobraževalna, 

 socializacijska. 
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Veliko avtorjev med temeljnimi nalogami, ki jih mora zagotavljati družina vsakemu članu, 

izpostavlja zadovoljitev potrebe po avtonomiji in zadovoljitev potrebe po povezanosti. 

Crnkovič (2008) navaja jezikovno prispodobo: živeti svoj »jaz«, vendar tudi živeti kot »mi«. 

Sistemska družinska teorija obe potrebi natančno definira. Potreba po avtonomiji tako 

zajema (Bouwkamp, 1995):  

 zadovoljitev lastnih potreb (samoizpolnitev), 

 zagovarjanje lastnih interesov (samozaščita), 

 osebnostni razvoj v skladu z lastnimi potenciali in željami (samospoznavanje in 

samouveljavitev) 

 biti neodvisen, svoboden v odgovornosti zase, 

 biti zadovoljen s seboj in svojo dejavnostjo (integriteta). 

Druga potreba, potreba po povezanosti, pa zajema: 

 željo biti dragocen drugemu, 

 biti drugemu v pomoč, 

 sodelovanje z drugimi, 

 izpolnjevanje potreb drugih, 

 zaščito drugega, 

 biti ljubljen in cenjen. 

Pri teh dveh potrebah je zelo pomembno usklajevanje. Nemalokrat se namreč srečujemo 

s posamezniki, ki so preveč nesebični, altruistični, in zaradi nudenja pomoči in skrbi za 

ostale zase nikoli ne najdejo časa, obstajajo pa tudi posamezniki, ki mislijo samo nase, so 

sebični, egoistični in nič ne naredijo za druge. Ti dve skrajnosti se pomembno izražata tudi 

v družinskem življenju.  

Crnkovič (2008) zapiše naslednje značilnosti tako imenovane zdrave družine: 

 omogoča zaščito pred nevarnostmi in gmotni obstoj družine; 

 pripada skupnosti in je vanjo integrirana; 

 je navznoter enotna in sposobna, da se sama stabilizira in raste; 
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 se prilagaja spremembam; 

 ima cilje in uresničljive vrednote; 

 omogoča zadovoljevanje temeljnih potreb članov družine; 

 sposobna reševati konflikte; 

 sposobna poiskati rešitev; 

 pri vzgoji mora upoštevati otrokove telesne in duševne potrebe; 

 sprejema posameznikovo identiteto. 

Vsaka funkcionalna oziroma zdrava družina ima svoje vzpone in padce. Vsaka družina v 

določenem obdobju »zboli«. Pomembno je, da se tega zaveda in morebiti tudi s 

strokovno pomočjo premaga »bolezen« in se vrne nazaj v zdravo stanje. 

Funkcionalno družino Trampuž (1994) opredeljuje kot prožno in prilagodljivo skupnost. Le 

ta se v primeru potrebnih sprememb znotraj in zunaj nje hitro reorganizira in na ta način 

ustreza posameznim članom ter jim omogoča potrebno avtonomnost in individualnost. 

Nefunkcionalno družino opisuje kot rigidno in težko prilagodljivo. Brez zunanje, največkrat 

strokovne pomoči ni zmožna ustrezne reorganizacije. Ni sposobna vzpostaviti ustreznih 

komunikacijskih načinov. Zaradi nefunkcionalnosti ovira svoje člane in jim preprečuje 

nadaljnji osebnostni razvoj.  

 

2.3. Odvzem otroka iz matične družine 
 

Potrebo po tem, da se nekega otroka izvzame iz matične družine, najprej opazijo 

posamezniki v okolju otroka in strokovne službe. Otrok, ki je vpet v svojo družino in 

relativno prilagojen celo na njeno nefunkcionalnost, te potrebe ne vidi (Crnkovič, 2008). 

Ocena, kdaj je otrok v matični družini ogrožen do take mere, da ga je potrebno iz družine 

umakniti, je odvisna od strokovne presoje v vsakem primeru posebej. O težavah v družini 

je center za socialno delo lahko obveščen s strani policije, šole, zdravstvenega doma, 

sosedov ali bližnjih sorodnikov. Kadar se ugotovi, da otrok iz različnih vzrokov ne more 

živeti pri starših oz. je otrokov telesni in duševni razvoj ogrožen v okolju, v katerem živi, je 
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rejništvo eden izmed ukrepov, ki jih lahko uporabi center za socialno delo otroka (Zakšek, 

2006).  

Socialni delavci se pri obravnavi posameznih primerov vedno soočajo z vprašanjem kaj je 

otroku v večjo korist in kdaj privede situacija do te meje, da je otroka potrebno izločiti iz 

njegovega okolja. Kot navaja Šilc (1995), je pomembno, da poskušamo matični družini 

pomagati na vse možne načine, da bi delovala dobro. Izločitev otroka iz domačega okolja 

mora predstavljati tisti zadnji, skrajni ukrep. Zavedati se moramo dejstva, da otrok v 

matični družini stke vezi. Zadovoljene so njegove potrebe po pripadnosti, povezanosti in 

navezanosti. Pomembno je, da v primerih, ko otrok čuti sprejetost in ljubezen s strani 

staršev, vendar zaradi drugih razlogov ne morejo skrbeti zanj (duševna bolezen), 

poskrbimo, da otrok ohranja redne stike s starši. Moramo pa se zavedati tudi tega, da je 

kar nekaj primerov, ko moramo otroka popolnoma izločiti iz okolja zaradi ogroženosti 

njegovih temeljnih potreb in nevarnosti zlorab, poniževanja in celo odklanjanja (Crnkovič, 

2008). 

Ko pride do odvzema otroka iz matične družine, se strokovnjaki morajo odločiti o 

namestitvi. V tem primeru imajo na razpolago dve rešitvi. Ali otroka namestijo v rejniško 

družino ali raje v vzgojni zavod. Dilema se ne pojavlja zaradi primanjkovanja rejniških 

družin ali primanjkovanja prostora v zavodu. Pojavi se zaradi specifičnih potreb 

posameznega otroka, katerih tako matična kot rejniška družina ne moreta zadovoljiti 

(prav tam, 2008). 

 

2.3.1. Razlogi za odvzem iz matične družine in namestitev v rejništvo 

 

V socialnem varstvu obstajajo bolj ali manj izdelana merila za ugotavljanje ogroženosti 

otrok. Ta merila služijo kot podlaga za presojanje o tem, ali posameznega otroka pustimo 

v matični družini ali pa ga je potrebno izločiti in namestiti v drugo okolje. Zavedati se 

moramo, da ta merila niso najbolj objektivna in strokovnjaki težko poenotijo svoje delo in 

odločanje, zato prihaja do različnih mnenj in odločitev. V nekaterih primerih se 
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strokovnjaki hitro odločijo za odvzem iz matične družine, v drugih, mogoče podobnih pa 

se strokovnjaki najprej poslužujejo drugih ukrepov in se obotavljajo do te mere, da je 

otrok očitno življenjsko ogrožen in se šele takrat odločijo za odvzem. Na ta merila vplivajo 

seveda tudi družbena merila in standardi kakovosti. Tako so na primer ta merila v družbi, 

kjer je vrednota že samo preživetje, drugačna, kot so merila v družbi, kjer so visoki 

standardi in se družba nagiba k zagotavljanju kakovostnega življenja otrok (Crnkovič, 

2008). 

Zakaj se socialni delavci odločijo za namestitev otroka v rejniško družino oziroma zakaj 

sploh obstajajo rejniške družine, če bi otroke lahko nameščali v zavode? Ker še vedno 

stremimo k prepričanju, da je za otroka dobro in koristno, da živi v družini in tam 

zadovoljuje svoje potrebe. Rejniška družina predstavlja otroku vir vsega tistega, za kar je 

prikrajšan v matični družini (prav tam, 2008). 

Matična družina, pri kateri pride do odvzema otroka ali otrok, se spopada z določenimi 

težavami. Iz raziskave, ki jo je naredila Ana Zakšek, univ.dipl.soc.del., o kvaliteti življenja 

odraslih oseb z osebno izkušnjo rejništva, je razvidno, kateri so najpogostejši razlogi za 

namestitev v rejniško družino oziroma razlogi za odvzem biološki družini. Daleč na prvem 

mestu je alkoholizem in druge odvisnosti bioloških staršev, sledijo mu vzgojna nemoč 

staršev, slabe materialne okoliščine v biološki družini in kronična bolezen staršev. Manj 

pogosti vzroki za odvzem so nasilje in zloraba nad otroki, nerešeno stanovanjsko 

vprašanje družine, čustveno in vzgojno zanemarjanje otrok in smrt staršev. Zavedati se 

moramo, da v večini primerov en razlog izstopa, so pa prisotni tudi ostali (na primer slabe 

materialne okoliščine pripeljejo do alkoholizma) (Zakšek, 2006). 

Kot nadgradnjo navedene raziskave je Cerar Brolih (2008) opravila podobno raziskavo, 

vendar tokrat z vidika rejniške družine oziroma rejnic. Spodnja tabela prikazuje odgovore 

obeh raziskav na vprašanje o razlogih za namestitev otroka v rejniško družino. Rezultati 

odgovorov rejnic in rejencev so primerljivi. Do razhajanja je prišlo pri čustvenem in 

vzgojnem zanemarjanju, ki ga rejnice kot razlog za namestitev v rejništvo postavljajo v 

ospredje (17,9 %), medtem ko pri rejencih ni izpostavljen (le 9 %). Nekaj podobnega se 



Ferlin, A. (2013). Rejništvo – kratkotrajna ali dolgotrajna rešitev? Diplomsko delo. 
 

15 
 

pojavlja tudi pri gledanju na vzgojno nemoč staršev, vendar tokrat ta razlog za namestitev 

v rejništvo rejenci izpostavljajo (26 %), rejnice pa ga postavljajo na peto mesto z 9 %.  

Dobljene rezultate avtorica interpretira s tem, da nekdanji rejenci, ki so bili v otroštvu 

čustveno in vzgojno zanemarjeni, le to dejstvo pri sebi težje prepoznavajo kot zlorabo in 

izločitev iz matične družine. To dejstvo prepoznavajo kot vzgojno nemoč in na ta način 

poskušajo deliti krivdo ter tako »oprati« matično družino.  

 

Tabela 1: Razlogi za namestitev v rejniško družino z vidika rejnic in rejencev (Cerar Brolih, 2008, str. 5) 

Razlogi za namestitev Število 

odgovorov 

REJNICE 

% na število 

odgovorov 

Število 

odgovorov 

REJENCI 

% na 

število 

odgovorov 

% na število 

vprašanih 

rejencev 

Slabe materialne 

okoliščine v družini 

22 16,4 13 14,9 24,1 

Nerešeno stanovanjsko 

vprašanje 

7 5,2 5 5,7 9,3 

Kronična bolezen 

staršev, skrbnikov, 

sorodnikov 

14 10,4 10 11,5 18,5 

Alkoholizem/druge 

odvisnosti staršev, 

skrbnikov 

36 26,9 20 23,0 37,0 

Vzgojna nemoč staršev, 

sorodnikov 

12 9,0 14 16,1 25,9 

Zanemarjanje otrok 

(čustveno, vzgojno) 

24 17,9 5 5,7 9,3 

Smrt staršev, 

sorodnikov 

3 2,2 8 9,2 14,8 

Prestajanje zaporne 

kazni staršev ali 

skrbnikov 

1 0,7 0 0,0 0,0 

Daljša odsotnost 

staršev, skrbnikov 

2 1,5 1 1,1 1,9 

Zloraba, nasilje nad 

otroki 

8 6,0 3 3,4 5,6 
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Razlog mi ni poznan 5 3,7 5 5,7 9,3 

Drugo 0 0,0 2 2,3 3,7 

Ni odgovora 0 0,0 1 1,1 1,9 

Skupaj odgovorov 134 100,0 87 100,0 100,0 

 

Nekoliko drugače na sliko kažejo objektivni podatki s strani centrov za socialno delo. 

Spodnja tabela prikazuje razloge za odvzem iz matične družine za vse otroke, ki so bili v 

rejništvu leta 2009 in 2010. Na prvem mestu je nesposobnost enega ali obeh staršev 

skrbeti za otroka, medtem ko je čezmerno uživanje alkohola enega ali obeh staršev na 

petem mestu. Ta razlog je namreč pri rejencih in rejnicah na prvem mestu. To bi lahko 

interpretirali s tega vidika, da strokovni delavci vidijo bolj površinsko, torej opazijo 

nesposobnost staršev, ki pa je med drugim verjetno tudi posledica alkoholizma, v katerem 

otroci dejansko živijo, hkrati pa imajo tudi rejnice pogostejše stike z matičnimi družinami 

in na ta način pridobijo neko svojo sliko o dejanskem stanju v družini. 

 

Tabela 2: Razlogi, zaradi katerih so bili otroci nameščeni v rejništvo (Izvajanje rejniške dejavnosti, 2012, str. 
15) 

Razlogi za rejništvo Leto 2009 Leto 2010 

Neustrezne socialne razmere 139 124 

Neustrezne družinske razmere 268 272 

Zdravstvene težave enega oziroma obeh staršev 69 65 

Prestajanje zaporne kazni enega oziroma obeh 

staršev 

17 15 

Zapustitev otroka – otroka je zapustil eden od 

staršev ali oba starša 

82 79 

Smrt enega oziroma obeh staršev 117 114 

Mladoletnost matere 1 1 

Zloraba, ki so jo zakrivili starši 23 22 

Nesposobnost enega oziroma obeh staršev 

skrbeti za otroka 

293 289 
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Vedenjske težave otroka 5 7 

Čezmerno uživanje alkohola enega ali obeh 

staršev 

85 79 

Uživanje nedovoljenih drog enega oziroma obeh 

staršev 

24 25 

Otrok se je sam odločil za odhod iz matične 

družine 

7 13 

Drugo 32 32 

Skupaj 1162 1137 
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3. REJNIŠKA DRUŽINA 
 

»Rejniška družina kot nadomestna družina zagotavlja otroku pomoč in podporo na poti v 

odraslost. Otroku, rejnikom in staršem pa morajo biti ves čas na voljo strokovne, 

svetovalne službe, specializirane za pomoč družini.« (Kelly & Gilligan, 2000, str. 34) 

Rejniška družina je celotna družina, ki jo sestavljajo rejnik in vsi družinski člani. V rejniški 

družini veljajo družinska pravila, vloge so razdeljene med družinske člane, v družini se deli 

delo in obveznosti. Pomembno je, da se pri odločanju za rejništvo vsi družinski člani 

pogovorijo o tem, ali so pripravljeni na sprejem tujega otroka, na spremembe v družini, ali 

so pripravljeni na sodelovanje s centrom za socialno delo in na sodelovanje z otrokovo 

matično družino in skupaj sprejmejo odločitev za rejništvo. 

Rejniška družina mora biti usposobljena za opravljanje rejniške dejavnosti, saj otrok, ki je 

moral od doma, potrebuje stabilno družino, v katero je sprejet kot enakovreden član 

ostalim. Istočasno mora družina otroku omogočati stike z njegovimi biološkimi starši, ki so 

v njegovem življenju zelo pomembni (Štoka & Škerlj, 2008). 

V sistemu rejništva se srečujemo z različnimi pojmi, ki nam omogočajo razumevanje 

funkcioniranja rejniške dejavnosti.  Zakonsko in v slovarju so opredeljeni takole:  

REJNIŠTVO: posebna oblika varstva in vzgoje otrok, nameščenih v rejniško družino na 

podlagi zakona, ki ureja družinska razmerja ali drugega zakona in je namenjeno otrokom, 

ki začasno ne morejo prebivati v biološki družini (ZIRD, 2002). 

REJNIŠKA DRUŽINA: družina, v kateri se izvaja rejniška dejavnost. Sestavljajo jo rejnik in 

vse osebe, ki živijo z rejnikom (prav tam). 

REJNIK: oseba, ki izvaja rejniško dejavnost pod pogoji, ki jih predpisuje ta zakon in v 

skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja (prav tam). 

REJA: popolna oskrba tujega otroka za plačilo; reja prašičev, živine; krma, hrana (SSKJ, 

1997). 
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REJNINA: povračilo stroškov za oskrbo rejenca in plačilo za opravljeno delo rejnika (ZIRD, 

2002). 

Sprejemljivi motivi za izvajanje rejniške dejavnosti (Crnkovič, 2008, str. 15): 

 skrbeti za otroka iz druge družine zaradi ljubezni in sočutja do otrok; živeti z njim, 

mu ponuditi nego, varnost in spoštovanje; udejanjati humanistične vrednote; 

 razširiti lastno družino, živeti intenzivnejše družinsko življenje, lastnim otrokom 

omogočiti družbo drugih otrok, s katerimi skupaj odraščajo; 

 izvajati poklic rejnika ali kompenzirati neizpolnjene poklicne želje po poklicu, ki se 

ukvarja z otroki (na primer poklic negovalke, vzgojiteljice, pedagoški poklici). 

Nekaj mogočih zavestno prisotnih neprimernih motivov kandidata za izvajanje rejniške 

dejavnosti (Crnkovič, 2008, str. 16): 

 motiv po zaslužku, želja po dodatnem denarju, ki ga omogoča rejnina, vendar ga 

rejniki ne namenijo otroku; 

 motiv po pridobivanju dodatne delovne sile (večje kmetije); 

 motiv posvojitve ali prisvojitve otrok – otroka si vsaj čustveno prisvojijo in ga tako 

odtegnejo matičnim staršem, otroka se oklepajo kot lastnine ter ovirajo njegove 

stike z matično družino; 

 motiv po vlogi »odrešenika« ali »nadčloveka«: gre za lažni humanizem in 

narcisistično motivacijo, kjer kandidat pretirano izpostavlja svojo dobroto, od 

otroka pa zahteva nenehno hvaležnost in podrejanje; 

 motiv po pridobitvi objekta za zlorabo (čustveno, fizično, spolno); 

 motiv po vlogi žrtve, ki ga ima oseba z depresivno osebnostno strukturo, 

mazohistično živi in dela le za druge, otroku ne dopušča samostojnosti; 

 motiv pregnati osamljenost ali pobegniti pred partnerjem, ko se biološki otroci 

osamosvojijo; 

 motiv »imeti študijski projekt oziroma primer«. 
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Če torej povzamemo, primerni motivi za izvajanje rejniške dejavnosti izhajajo iz 

kandidatovih psihosocialnih potreb, notranjih humanističnih vzgibov ali 

samoaktualizacijskih težnjah. Taka motivacija temelji na humanističnih vrednotah družine, 

prilagojena pa je psihosocialnim potrebam otroka, ki ga sprejme v družino. Pri rejniški 

družini je prav tako izredno pomembno, da goji v odnosu do rejniškega otroka realne cilje 

in je visoko storilnostno motivirana.  

 

3.1. Kako postati rejnik/ica? 
 

Oseba, ki želi postati rejnik oziroma rejnica, mora pridobiti dovoljenje za izvajanje rejniške 

dejavnosti. Z izdanim dovoljenjem se vpiše v evidenco izdanih dovoljenj pri ministrstvu, 

pristojnem za družino. Najprej se mora prijaviti na pristojnem centru za socialno delo, kjer 

ugotovijo, ali izpolnjuje formalne pogoje. Ti formalni pogoji so: 

 stalno prebivališče v Republiki Sloveniji  

 vsaj poklicna ali strokovna izobrazba  

 polnoletnost 

Rejnik oziroma rejnica ne more biti: 

 oseba, ki ji je odvzeta roditeljska pravica  

 oseba, ki živi skupaj z osebo, kateri je odvzeta roditeljska pravica  

 oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost 

Po ugotovitvi, da oseba ustreza vsem postavljenim pogojem, na centru za socialno delo 

ugotovijo primernost prijavljenega kandidata in njegove družine za izvajanje rejniške 

dejavnosti. 

 Otrokov sorodnik lahko izvaja rejniško dejavnost, če center za socialno delo otroka glede 

na okoliščine posameznega primera ugotovi, da je to v otrokovo korist.  Za otrokove 

sorodnike po ZIRD štejejo stara mati, stari oče, stric, teta, brat ali sestra.  
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 Ministrstvo, pristojno za družino, vsako leto centrom za socialno delo sporoči potrebno 

število novih rejnic oziroma rejnikov. Ti posredujejo ministrstvu tiste popolne vloge, ki 

imajo pozitivno oceno glede primernosti za izvajanje rejniške dejavnosti, komisija pa 

izbrane kandidate napoti na usposabljanje. Pri izboru kandidatov komisija poleg osnovnih 

predpisanih pogojev pozornost posveča še naslednjim dejavnikom (Mali, 2007, str. 51-52): 

 zdravstveno stanje kandidata,  

 podobo življenjskega prostora in organizacije kandidatove družine,  

 partnerske odnose v družini,  

 vlogo staršev,  

 osebnostne lastnosti članov družine (osebnostne in socialne spretnosti),  

 komunikacijo v družini,  

 odnos do drugačnosti,  

 vzgojni stil v družini,  

 socialno mrežo,  

 delovanje v prostem času,  

 njihove vrednote,  

 sposobnost reševanja konfliktov,  

 njihove meje, 

 ravnanje s čustvi,  

 njihove travme in tabu teme,  

 sposobnost družine vpogleda vase, 

 sposobnost samoanalize in ocene načina lastnega funkcioniranja,  

 sposobnost prenašanja vstopa ''javnosti'' v njihovo družino,  

 moč za izvajanje rejništva,  

 pripravljenost za sodelovanje in učenje ter 

 elemente tveganja v tej družini za rejništvo. 
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Na osnovi uspešno zaključenega usposabljanja ministrstvo izda posameznemu kandidatu 

dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti in ga vpiše v evidenco izdanih dovoljenj. 

Določeno je tudi, v katerih primerih dovoljenje preneha in v katerih primerih se odvzame.  

Otrokovemu sorodniku ni treba kandidirati za izvajanje rejniške dejavnosti. Ministrstvo 

mu izda dovoljenje le na podlagi pisne in obrazložene ugotovitve centra za socialno delo, 

ki je odgovoren za otroka, da je tovrstna oblika rejništva v otrokovo korist in ga vpiše v 

evidenco izdanih dovoljenj.  

Rejnik s sprejemom rejencev v svojo družino sprejme tudi določene dolžnosti, ki jih mora 

izpolnjevati. Te dolžnosti Oberski in Rozman (2003) v svojem članku opredelita, sama pri 

vsaki postavki na osnovi lastnega izkustva kot biološki otrok v rejniški družini dodajam 

svoj pogled in praktično izvajanje navedenih dolžnosti:  

 

 pripraviti sebe in družino na prihod otroka 

Ob odločitvi staršev glede izvajanja rejniške dejavnosti sem bila stara 14 let. Imam štiri 

leta mlajšo biološko sestro, ki je bila torej takrat stara 10 let. Starša sta nama predstavila 

rejništvo. V okolici je živela ena rejniška družina, zato mi pojem ni bil čisto nov. Ker je 

celotna družina podprla idejo, da bomo svoj dom delili z otroki, ki v svojem začasno ne 

morejo živeti, in jim na tak način pomagali omogočiti zdrav razvoj, sta se starša odpravila 

na matični center za socialno delo. Tam so jima podrobneje predstavili sistem delovanja 

rejništva in seveda tudi pogoje, ki jih je potrebno izpolnjevati, da sploh dobiš tako 

imenovano licenco za izvajanje rejniške dejavnosti. Prišli so tudi na obisk v družino, 

pregledali so prostorsko urejenost in izkoristili priložnost za pogovor s celotno družino ter 

na ta način pridobili vsaj košček vpogleda v funkcioniranje naše družine. S pridobljeno 

licenco so se priprave na prihod otrok komaj pričele. Vsi štirje smo bili polni pričakovanj. 

Prva dva tedna po pridobitvi licence sta bila zelo stresna, saj smo bili prepričani, da bomo 

v kratkem dobili nameščenega prvega otroka, vendar pa temu ni bilo tako. Poteklo je 

skoraj eno leto, tako da smo pričakovanja in priprave postavili na stranski tir. Dva dni pred 
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božičem smo prejeli klic iz centra za socialno delo. Povedali so, da imajo deklico, staro 14 

let. Naslednji dan sta starša šla na center, tam so ju vprašali, če bi jo bili pripravljeni 

sprejeti v svoj dom. Že pred tem smo doma imeli pogovor o tem, da otrok ne bomo 

izbirali. Za rejništvo smo se namreč odločili zato, da pomagamo tistim, ki pomoč 

potrebujejo, ne glede na spol, starost, raso. Dva dni po božiču so deklico pripeljali in tako 

sem dobila sestro.  

V bistvu priprava družine, kar se tiče psihične baze, poteka že pred pridobitvijo licence, se 

pa pojavi manjši problem glede materialnih zadev, saj otroka dobiš z danes na jutri. V 

družini smo do sedaj imeli nameščenih sedem otrok, trenutno jih je pet. Otroci pridejo 

tako rekoč nagi in bosi. Čisto v vseh sedmih primerih je bila prva stvar, ki smo jo naredili 

takoj po spoznavanju, obisk trgovine in nakup najnujnejših stvari. Najzahtevnejša priprava 

na prihod je bila, ko smo v družino sprejeli novorojenko, staro 24 dni. Poklicali so nas en 

dan prej, naslednji dan smo šli po njo v bolnišnico. Naša družina je tako imela en dan časa, 

da se pripravi na prihod novorojenke, medtem ko se v »normalnih« družinah na kaj 

takega pripravljajo devet mesecev. Vendar pa se moramo zavedati, da so to stvari, ki 

spadajo pod pojem rejništva in se je z njimi potrebno soočiti ter jih tudi korektno izpeljati. 

 

 truditi se za čim hitrejšo prilagoditev otroka v rejnikovem domu in za ustrezno 

ravnanje vseh članov rejnikove družine z njim 

Pri hitrosti prilagajanja na novi dom je vse odvisno od situacije posameznega otroka. 

Pomembno vlogo odigrajo dejavniki, kot so starost, morebitna predhodna izkušnja 

rejništva, zavedanje neprimernosti okolja v matični družini, zrelost otroka. V dveh 

primerih smo v družino sprejeli otroka, ki je bil prej že nameščen v rejniški družini, ki pa 

svojih dolžnosti ni opravljala korektno, zato je prišlo do premestitve. Pri obeh primerih je 

šlo z deklici, ki sta bili v obdobju pubertete, kar je še dodatno otežilo proces prilagajanja, 

največje težave so se pojavljale s pridobivanjem zaupanja, saj so jima pretekle izkušnje to 

branile. V ostalih petih primerih so otroci prišli iz matične družine, štirje kot dojenčki 

oziroma malčki, en pa star devet let. Devetletnik se je zavedal situacije. Vedel je, da z 
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mamo več ne more živeti in brez večjih težav se je prilagodil na novi dom, prav tako ni bilo 

težav z malčki, ki so začutili toplino in se popolnoma prilagodili. Seveda pa ne gre 

zanemariti dejstva, da smo se prvotni člani rejniške družine prav tako prilagodili in s tem 

olajšali prilagajanje rejencev. Postopoma smo jim predstavili način delovanja naše 

družine, jih seznanili z našimi vrednotami in normami, ter vzpostavili neke meje, ki se jih 

držimo v naši družini.  

Kar se tiče ustreznega ravnanja vseh članov rejniške družine z otrokom, ki na novo vstopi 

v družino, nismo imeli večjih težav. Tudi v primeru, ko smo že imeli kakega otroka in smo 

se pripravljali na morebiten prihod še kakšnega, smo ga kot enakovrednega člana družine 

vključili v priprave, ki so potekale v obliki družinskih pogovorov, in tako smo se izognili 

večjim norčevanjem in prepirom, ki bi bili povezani z izvorom oziroma s preteklostjo in 

drugačnostjo otroka. 

Tukaj bi izpostavila tudi vidik širšega sorodstva rejniške družine (babice, dedki, strici, 

tete…). Naše sorodstvo te otroke sprejema kot moje brate in sestre, kar je zelo 

dragocenega pomena. Otroci se zaradi občutka pripadnosti celotni družini lažje prilagodijo 

in se dejansko počutijo kot njeni pripadniki. 

 

 nuditi pomoč otroku ob prilagajanju na novo okolje 

Otrok z namestitvijo v rejniško družino ne menja samo stanovanja, bivalnega prostora, 

ampak tudi širše okolje, kraj, v večini primerov celo vrtec, šolo. Kot rejniška družina smo 

čutili dolžnost okolje vsaj malce prilagoditi otroku. V primerih, ko so otroci menjali šolo ob 

prihodu v našo družino, smo vedno navezali stik z vsaj eno od novih sošolk oziroma 

sošolcev še pred prvim obiskom nove šole. Sošolka oziroma sošolec je prišel k nam na 

obisk (njihove družine smo poznali in jim predhodno predstavili situacijo). Skupaj sta 

mogoče malo pogledala knjige, nekaj časa pa sta namenila spoznavanju, igranju. Tako je 

otrok dobil vsaj eno osebo, ki jo je poznal ob prihodu v čisto novo okolje izven družine.  
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Tudi v šoli smo poskrbeli za prilagoditve vsaj na začetku, ko se je otrok soočal z velikimi 

spremembami v svojem življenju, in bi morebitne zahteve v šoli njegov proces prilagajanja 

na novonastalo situacijo lahko ovirale. Potrebni so bili večkratni obiski razrednikov, 

sprotno obveščanje glede stanja otroka doma in v šoli, obveščanje o morebitnih 

dejavnikih, ki bi lahko vplivali na vedenje in odzivanje otroka (stiki s starši, konflikti v šoli).  

 

 otroka pravilno negovati, vzgajati in mu nuditi primerno nastanitev, prehrano, 

obleko in obutev ter šolske in osebne potrebščine 

Otroka je potrebno vzgajati v skladu z uveljavljenimi družbenimi normami. Otrok, ki pride 

v rejništvo, v večini primerov do tistega trenutka ne odrašča v skladu z vsemi normami. 

Kot primer navajam fantka, ki je do prihoda v našo družino kradel, pretepal vrstnike in 

tudi učitelje, pil alkohol in kadil cigarete. Ob prihodu je bil star devet let. Vse našteto je 

zanj bilo »normalno«. Z mamo nista imela hrane, zato jo je pač ukradel, da sta se najedla. 

S spremembo okolja, z vzgledom, ki ga je bil deležen v naši družini in s postopnim 

predstavljanjem družbenih norm in vrednot, je fant začel rasti v zdravega najstnika, ki se 

zaveda, kaj je družbeno sprejemljivo in kaj ne. V rejništvu je potrebna velika količina 

empatije, saj preko razumevanja doživljanj otroka lažje izberemo pravilno obliko vzgojnih 

ukrepov, da lahko otroku pomagamo najti pravo pot za nadaljnji razvoj. Zavedati se 

moramo, da ti otroci potrebujejo še dodatno mero topline in občutka ljubljenosti. V 

primeru istega fantka so bile na začetku prisotne hude nočne more in mama je za sabo 

pustila veliko neprespanih noči, ki jih je preživela ob njegovi postelji, kar pogosto pa je 

fantek ponoči odtaval v njuno posteljo, kjer je potem lahko mirno zaspal.  

Rejnik za vsakega otroka dobi plačilo za materialne stroške. Vsota je definitivno dovolj 

velika, da se otroku lahko omogoči primerna prehrana, oblačila in nastanitev. Rejniška 

družina nikakor ni materialno ogrožena družina in temu primerno se otroku morajo nuditi 

neki standardi za lažji razvoj. Naša družina glede nudenja materialnih dobrin s prihodom 

otrok ni spremenila nič. Kolikor oblačil sva dobili s sestro, toliko so jih dobili tudi oni. 

Družinski izleti so ostali na programu, le število članov je malce večje. Tudi na morje se še 
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vedno odpravimo, le malce več nas je. Otrok v rejništvu postane tvoj otrok, postane 

enakopraven član družine, zato naj bo deležen tudi enakih materialnih dobrin kot ostali 

člani.  

 

 nuditi otroku primerne igrače, osnovne športne pripomočke in druge pripomočke 

manjše vrednosti za različne aktivnosti 

Pomembno je, da otroku omogočamo razmere za razvijanje njegovih potencialov. V 

primeru naših otrok se je pokazalo, da so na marsikaterem področju uspešni, vendar prej 

niso imeli pogojev za izvajanje teh aktivnosti. Kot primer navajam deklico, ki je k nam 

prišla stara 12 let. Želela si je postati vzgojiteljica. Njen šolski uspeh je bil zelo nizek, 

vendar smo ugotovili, da je zelo brihtna, nudili smo ji oporo in pomoč ter tako razvili 

njene sposobnosti. Omogočili smo ji obiskovanje glasbene šole za klavir, pozneje še za 

kitaro. Tudi devetletnemu fantku smo omogočili treninge nogometa, vsem otrokom smo 

kupili kolesa, manjšim otrokom uredili igrala na dvorišču. Kot sem že navedla, vsak rejnik 

za otroka dobi določeno vsoto, ki je čisto dovolj velika, da lahko otroku zagotovi tudi 

igrače in razne pripomočke, ki pripomorejo k zdravemu razvoju otroka in k razvoju 

njegovih še nerazvitih potencialov. 

 

 skrbeti za krepitev in ohranjanje zdravja otroka ter mu, če je to potrebno, 

priskrbeti ustrezno zdravstveno oskrbo preko izbranega osebnega zdravnika 

Enako kot za biološkega otroka, moraš poskrbeti tudi za rejniškega. Naši dve deklici sta 

imeli zobni aparat, kar je povezano z obiski ortodonta, dva manjša otroka sta k nam prišla 

podhranjena in je prav tako bila potreba ustrezna zdravstvena oskrba. Skrbimo tudi za 

deklico, ki se še zdaj sooča s posledicami alkoholnega sindroma. Pri teh otrocih ne gre 

samo za telesno zdravje, ampak je predvsem pomembno tudi psihično zdravje, ki je v 

večini primerov oškodovano do te mere, da potrebujejo tudi na tem področju ustrezno 
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strokovno pomoč. Deklica se sooča s hiperaktivnostjo in blažjo obliko motnje pozornosti, 

zato obiskuje psihologa in pedopsihiatra.  

Moji starši so z osebnim zdravnikom otrok pogosto v stiku. Pomembno je namreč, da tudi 

zdravnik pozna situacijo, kajti veliko zdravstvenih težav je psihosomatskega izvora, in je za 

otroka relevantno, kako v določenem primeru odreagira zdravnik. Imeli smo primer, ko je 

deklica preko simuliranja zdravstvenih težav želela pritegniti pozornost in nas 

podzavestno opozoriti na to, da je v preteklosti bila spolno zlorabljena. In tukaj se spet 

pokaže potreba po ustrezni zdravstveni oskrbi s strani psihologov, pedopsihiatrov. 

Seveda ne smem pozabiti omeniti, da otroku moramo omogočati zdravo prehrano, 

možnosti za gibalne aktivnosti, ga spodbujati, da čim bolj koristno izkorišča prosti čas in 

na ta način prispevati k krepitvi in ohranjanju zdravja. 

 

 skrbeti za otrokov pravilen odnos do učenja in dela in za privzgojitev delovnih 

navad 

Naloga vsake družine je, da poskrbi vsaj za osnovno izobrazbo svojega otroka in da ga 

postopoma pripravi na samostojnost preko pridobivanja delovnih navad. Prav tako je to 

tudi naloga rejniške družine. Iz primera treh otrok, ki so k nam prišli v rejništvo, ko so že 

obiskovali osnovno šolo, lahko povem, da so bile njihove učne navade zelo slabe in temu 

primeren je bil tudi učni uspeh. S potrpežljivostjo in vsakodnevnim večurnim sedenjem za 

knjigami z otrokom, seveda z odmori, se da doseči marsikaj. V naši družini je k izboljšanju 

učnega uspeha pripomogel tudi vzgled, ki sva ga otrokom dajali s sestro in želja po tem, 

da bi nama bili podobni. Pomembno je tudi to, da ozavestimo otrokove sposobnosti in ga 

ne precenjujemo, hkrati pa moramo biti pazljivi, da ga ne podcenjujemo. Otroka moramo 

znati pohvaliti tudi za najmanjši uspeh na šolskem področju, saj na ta način ublažimo 

odpor do šole, ki ga otroci imajo. V našem primeru je bil prisoten ob prihodu vseh treh 

otrok, ki so že obiskovali osnovno šolo, vendar je bil z vztrajnim delom postopoma 

odpravljen. 
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Otroku je pomembno privzgojiti delovne navade, ki mu omogočajo samostojnost in ga 

pripravljajo na življenje v obdobju odraslosti. V naši družini je osnovno pravilo, da se vsak 

otrok nauči pospraviti za sabo in da skrbi za urejenost svoje sobe. Postopoma jih 

navajamo tudi na odgovornost preko skrbi za kako domačo žival (kuža, muce), rastlino. Pri 

privzgajanju delovnih navad gre za enak postopek, kot pri vsaki drugi družini. Ob sobotah 

celotna družina generalno prečisti stanovanje, čez teden ima prednost šolsko delo, kljub 

temu pa ostajajo določene zadolžitve, kot je na primer odnašanje smeti, pomij, 

sprehajanje kužka, sesanje dnevnega prostora, obešanje perila. Kar se tiče kuhanja, se 

temu posvečamo čez vikend, ko po navadi otroci pripravijo kako kosilo ali poskrbijo za 

kako sladico. Gre za zabaven dogodek, kjer skupaj ustvarjamo razne dobrote, se družimo, 

krepimo medsebojne odnose, hkrati pa se naučimo veliko novega. Marsikatero delovno 

navado oziroma opravilo, ki ga je treba osvojiti za lažje samostojno življenje, se da izvesti 

na zabaven in »otroku prijazen« način. Tako niti ne opazi, da »dela«, ampak se zabava, 

hkrati pa pridobiva neko za življenje pomembno znanje. 

 

 skrbeti za vključitev otroka v poklicno usposabljanje ali ustrezno zaposlitev 

Otroku je potrebno nuditi pomoč pri odločanju za poklicno usposabljanje. Potrebno je 

upoštevati njegove želje, vendar pa ga je treba postaviti tudi na realna tla, kar se tiče 

njegovih zmožnosti za določene poklice. Dva otroka sta vključena v poklicno 

usposabljanje, ena ga je že zaključila. Pri vseh treh smo bili pozorni na želje in 

sposobnosti. Pri deklici, ki je želela obiskovati vzgojiteljsko šolo, smo poskrbeli za 

predhodno usposabljanje v glasbeni šoli, ki je pomembna za izbrano šolo. Vsakemu smo 

predstavili možnosti, ki jih ima, ter mu poskušali z naštevanjem močnih področij olajšati 

izbiro. Tako je najstarejša deklica zaključila vrtnarsko šolo in dela na vrtnariji. Druga 

deklica je končala srednjo vzgojiteljsko šolo in si tako priskrbela poklic, trenutno pa 

obiskuje študij arheologije. Fant še ni imel neke vizije o svoji prihodnosti. Razmišljal je o 

poklicu, ki ga ima oče, vendar je tukaj šlo predvsem za neko zgledovanje po njem, 
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dejanskega zanimanja za delo pa ni bilo moč opaziti, zato smo na koncu preko pogovora 

prišli do zaključka, da se bo vpisal v gimnazijo, kjer zdaj obiskuje drugi letnik.  

 

 skrbeti za izoblikovanje lastne identitete otroka 

Otroku moramo dati možnost, da se izoblikuje. Vendar pa moramo vseeno biti pozorni na 

negativne, velikokrat tudi delinkventne vzorce, ki jih otrok prinese s sabo. Skozi 

privzgajanje družbeno sprejemljivih norm in vrednot jih otrok postopoma ponotranji in 

tako mu pomagajo pri izoblikovanju lastne identitete, čeprav prizvok »prevzgoje« daje 

občutek neke vsiljene identitete. Otrok namreč ima določene individualne značajske 

lastnosti, ima neka svoja močna področja, svoja manj močna področja, svoj razpored 

pomembnosti določenih vrednot, in skupek vsega tega je lastna identiteta.  

Rejniška družina skrbi za zdrav razvoj le te preko nudenja prostora za razvoj močnih 

področij, sprejemanja drugačnosti, drugačnih pogledov, drugačnih vrednot, ki pa so še 

vseeno družbeno sprejemljive. Kot primer navajam recimo versko pripadnost. Otroci 

obiskujejo verouk le, če si tega sami želijo, čeprav je naša družina katoliška družina in z 

biološko sestro obiskujeva cerkev. Fant, ki je v rejništvu sedem let, je ob prihodu imel le 

zakrament svetega krsta. Z nama je začel obiskovati cerkev, nato si je želel prejeti 

zakrament svetega obhajila, kar smo mu z dovoljenjem biološke matere tudi omogočili. 

Prejel je tudi zakrament svete birme, po prihodu v srednjo šolo pa se je odločil, da cerkve 

več ne bo obiskoval, kar smo tudi sprejeli.  

 

 pripraviti otroka na odhod iz rejniške družine 

V vsakem primeru je potrebno otroka že takoj ob namestitvi pripravljati na morebiten 

odhod iz družine. Predvsem zaradi tega, ker bi naj rejništvo bilo začasen ukrep in bi se naj 

otrok po krajšem času vrnil nazaj v matično družino. Iz tega vidika je pomembno, da če je 

le možno, ohranjamo in negujemo stike z matično družino otroka. V veliko primerih se 

postopoma pokaže, da vrnitev v matično družino ne bo možna tako hitro oziroma po vsej 
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verjetnosti sploh ne bo možna. Takrat rejniška družina prevzame skrb za razvoj otroka do 

odraslosti in skrb za to, da otrok odraste v samostojno osebo, ki bo po odhodu iz družine 

znala poskrbeti zase in za svoje potrebe. Tudi v našem primeru za enkrat na vidiku ni 

možnosti, da bi se katerikoli od otrok vrnil v matično družino, punci, ki pa sta že šli iz 

družine, pa sta se v bistvu osamosvojili. Otroke, ki so pri nas, vzgajamo v stilu pripravljanja 

na življenje. Torej tako, kot sva bili vzgojeni midve z biološki sestro, vendar pa vseeno 

skrbimo za to, da se ohranjajo stiki z matično družino, da so ti stiki kar se da pozitivni za 

otroke, ker kljub vsemu lahko pride do spremembe situacije in se otroci lahko vrnejo v 

zavetje matične družine. Punci, ki sta na svojem, smo oborožili s samostojnostjo, hkrati pa 

jima dali v znanje, da so naša vrata vedno odprta in da smo jima pripravljeni vedno 

priskočiti na pomoč, česar se v določenih situacijah kar poslužujeta. V bistvu ni neke 

razlike v primerjavi z neko »normalno« družino, ko otrok zapusti domačo gnezdece. 

Zaradi določenih okoliščin se izvajanje rejniške dejavnosti preneha. Za prenehanje se 

lahko odloči rejnik sam. Do prenehanja pride tudi takrat, ko rejnik ne začne opravljati 

rejniške dejavnosti v roku treh let po prejetju dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti. 

Prenehanje rejniške dejavnosti pa sproži tudi smrt rejnika. 

V rejništvu prav tako prihaja do raznoraznih zlorab. Zato lahko pride tudi do odvzema 

dovoljenja za opravljanje rejniške dejavnosti. Kadar obstaja sum, da je otrok žrtev zlorabe, 

so pristojni organi dolžni otroka zaščititi v vseh primerih enako, ne glede na to, ali je otrok 

v rejniški družini ali v domačem okolju. V kolikor se ugotovi, da rejnik izvaja rejniško 

dejavnost v nasprotju s koristmi otroka, zakon določa razvezo rejniške pogodbe kot tudi 

odvzem dovoljenja rejniku.  Nadzor nad neposrednim izvajanjem rejniške dejavnosti 

izvajajo centri za socialno delo v skladu z določbami Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti 

in ga ocenjujemo kot povsem zadovoljivega. Nadzor nad delom centrov za socialno delo 

pa izvaja socialna inšpekcija. 

Najpogostejši vzroki za odvzem so: 

 izvajanje rejniške dejavnosti v nasprotju s koristmi otroka (izvajanje nasilja nad 

otrokom, prikrajšanje otroka za osnovne življenjske potrebščine…) 
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 rejnik ne izpolnjuje prej navedenih dolžnosti  

 rejnik ne opravi obveznega dopolnilnega usposabljanja (Oberski & Rozman, 2003). 

 

ZIRD (2002) določa, da »rejnik in pristojni center za socialno delo skleneta rejniško 

pogodbo, s katero se pisno določijo pravice in dolžnosti obeh pogodbenih strank. Rejniška 

pogodba določa zlasti:  

 obseg oskrbe otroka 

 pravice in obveznosti pogodbenih strank  

 višino in način plačevanja rejnine  

 način in rok prenehanja rejniške pogodbe  

 morebitne posebnosti rejništva v posameznem primeru«.  

  

»Rejniška pogodba se lahko podaljša tudi po polnoletnosti otroka:  

 če otrok zaradi motenj v telesnem in duševnem razvoju ni sposoben za samostojno 

življenje   

 če otrok ostane v rejniški družini zaradi nadaljevanja šolanja, najdalj pa do 

dopolnjenega 26. leta starosti, če ta s tem soglaša (prav tam)«. 

 

3.3.1. Rejništvo kot poklic 

 

Rejništvo se lahko izvaja kot poklic, vendar morajo imeti rejnice in rejniki, ki izvajajo 

rejniško dejavnost kot poklic, istočasno nameščene tri otroke, razen v primerih, ko je ta 

normativ znižan, o čemer odloča posebna komisija. Republika Slovenija takim rejnicam in 

rejnikom poleg rejnine zagotavlja tudi plačilo prispevkov za socialno varnost od zneska 

najnižje pokojninske osnove, povečane za davke in prispevke, po predpisih o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Rejnica oziroma rejnik, ki želi izvajati rejniško 

dejavnost kot poklic, mora imeti torej veljavno dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti 

in ne sme biti v delovnem razmerju, biti družbenik zasebne družbe ali zavoda v Republiki 

Sloveniji, ki je hkrati poslovodna oseba ali opravljati druge dejavnosti kot edini ali glavni 
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poklic, na podlagi katere je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v 

skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Seveda pa so dolžnosti rejnice oz. rejnika pri izvajanju rejniške dejavnosti enake, ne glede 

na to ali dejavnosti izvaja kot poklic ali ne. 

Rejniška dejavnost oziroma njeno izvajanje se v celoti financira iz državnega proračuna. 

Rejnica oziroma rejnik je za vsakega otroka upravičen do mesečne rejnine, ki zajema 

oskrbnino, pod kar so šteta sredstva za materialne stroške za otroka in denarni prejemek 

v višini otroškega dodatka kot je določen za najnižji dohodkovni razred za prvega otroka, 

in plačilo dela. Rejnina ni podvržena plačilu dohodnine. 

Rejnicam in rejnikom, ki izvajajo rejništvo kot poklic, država poleg rejnine plačuje tudi 

prispevke za socialno varnost v skladu s predpisi, ki urejajo plačevanje prispevkov za 

socialno varnost.  

Če rejnici ali rejniku ni potrebno kriti stroškov za obleko in obutev za otroka, se oskrbnina 

zmanjša za 25% zneska sredstev za materialne stroške, kadar pa ima rejnica ali rejnik 

izredne izdatke, se lahko oskrbnina zviša za 25% zneska sredstev za materialne stroške. 

Pod izredne izdatke lahko štejemo namestitev otroka, ki nima osnovnih življenjskih 

potrebščin, izredni izdatki, povezani z izobraževanjem, interesne dejavnosti, zdravstvene 

težave, posebne obravnave in izredni izdatki, povezani s stroški obiskovanja matične 

družine, če ta živi v oddaljenem kraju in ne more zagotavljati za to potrebnih sredstev 

(Oberski & Rozman, 2003). 
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4. TKANJE ODNOSOV: MATIČNA DRUŽINA – OTROK – REJNIŠKA 

DRUŽINA 
 

Ko otroka nameščamo v rejniško družino, moramo biti zelo pazljivi, da ga ne utrgamo iz 

enega družinskega sistema in namestimo v drugega. Zavedati se moramo dejstva, da 

otrok že ima vzpostavljen družinski sistem in mu rejniška družina predstavlja samo 

podsistem. Pri rejništvu gre za začasen ukrep, ki predvideva, da se bo otrok nekega dne 

vrnil v matično družino.  

Otrok, ki je nameščen v rejništvo, pogosto že pred tem doživi mnoga prikrajšanja ter 

neugodne izkušnje. Se pa čisto vsak, ki doživi izkušnjo rejništva, sooči s strahom, s katerim 

pride že na svet. Uresniči se namreč zapustitev oziroma ločitev od staršev. Torej se 

rejništvo praktično prične z izgubo, to ločevanje pa se še lahko dodatno zaplete predvsem 

zaradi pogostih slabih predhodnih izkušenj otroka z ločitvami in »zapustitvami«. Križnik 

Novšak (1999) obdobje takoj po namestitvi v rejništvo, ki pri otroku lahko traja nekaj dni, 

lahko pa tudi nekaj mesecev, poimenuje obdobje oziroma proces žalovanja. Otrok namreč 

izgubi situacijo, ki mu je bila domača, kar povzroča hud stres, trpljenje ter slabšo 

zmožnost delovanja. To obdobje primerja tudi s procesom zdravljenja telesnih ran, saj je v 

obeh primerih potrebna dodatna nega in pozornost za določen čas.  

Otrok v rejništvu odrašča tako rekoč med dvema družinama. In sicer med tisto, v kateri 

živi in tisto, iz katere izhaja. Na tem območju se oblikuje njegova identiteta in odgovori na 

vprašanja:  

 kdo sem;  

 kako sem nastal;  

 kje je moje mesto v skupnosti;  

 katere vloge moram odigrati;  

 kaj se od mene pričakuje;  

 kaj se zgodi, če teh pričakovanj ne izpolnim;  

 kaj hočem, kaj lahko izpolnim. (Zakšek, 2006) 
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Otroci, ki so posvojeni in tisti, ki so v rejništvu, si v življenju večkrat postavljajo vprašanja 

kot so: Zakaj so me oddali v posvojitev/rejništvo; Zakaj so me ti ljudje sprejeli (vprašanje 

po motivaciji sprejemanja); Kam dejansko spadam (vprašanje po genetski, socialno 

kulturni in psiho-socialni pripadnosti) (Swientek, 1997). 

Ne smemo pozabiti dejstva, da so otroci svojim biološkim staršem lojalni, vdani. Čutijo 

potrebo, da bi jih videli kot dobre. Čeprav v veliko primerih biološki starši slabo vplivajo na 

otroka, mu moramo dati v znanje, da mu je dovoljeno ljubiti svoje starše in da tega ne 

obsojamo. Tako mu dajemo odprto možnost, da ima svoje starše rad in nima potrebe po 

tem, da bi jih branil pred kritikami drugih. Otrok le na tak način lahko začuti različne 

občutke, ki se navezujejo na starše, vključno z občutkom jeze, ki je povezan z izdajo s 

strani staršev, saj so otroka pustili na cedilu in zatajili v vlogi staršev (Križnik Novšak, 

1999). 

Bowlby (1991) opozarja na tri principe, ki jih je nujno potrebno upoštevati pri odvzemu 

otroka iz matične družine in namestitvi v drugo, rejniško družino: 

 med otrokom in matično družino ni mogoče narediti »čistega reza«. Skupaj z 

otrokom, ki prihaja v rejništvo, moramo sprejeti tudi njegovo družino in izkušnje iz 

preteklosti. Le tako ga lahko razumemo in posledično sprejmemo. 

 Zavedati se moramo, da rejništvo otroku nikoli v celoti ne zagotavlja v celoti 

občutka varnosti in topline, ki ju potrebuje, ampak mu nudi le začasno kvaliteto. 

 Za olajšanje otrokovega trpljenja je potrebno oblikovati občutljive dolgoročne 

načrte, saj na tak način preprečimo dodatne občutke negotovosti. 

Raziskave, ki so jih izvajali v Ameriki že pred drugo svetovno vojno, s katerimi so preverjali 

stopnjo gotovosti in varnosti otrok glede na to, ali imajo stike z matičnimi družinami ali 

ne, so pokazale, da so tisti, ki so ohranili stike s starši, veliko bolj trdni, gotovi in manj 

težavni kot tisti, ki stikov niso imeli (Križnik Novšak, 2008). 

Tudi Kramar (1997) opozarja na pomembnost odnosa med rejniško in biološko družino. 

Izpostavlja, da otrok, ki ne živi v biološki družini in v rejniški ni adaptiran, lahko o sebi 
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začne razmišljati kot o slabšem in nezaželenem bitju. Zato je pomembno, da rejniška 

družina razume biološko. Lahko bi celo rekli oziroma rejniško družino razumeli kot 

razširjen del biološke družine. Od rejniške družine se torej pričakuje, da sklene zavezništvo 

z družino, ki je otroku povzročila veliko škode. Ravno to zavezništvo namreč pripomore k 

otrokovi čustveni varnosti. Prekinitev odnosov terja psihično bolečino in stres, otrok pa 

velikokrat prevzame krivdo nase (prav tam). 

Doživljanje rejniškega položaja se pri otrocih razlikuje glede na razvojno obdobje, v 

katerem so nameščeni v rejništvo. Tako recimo otroci, ki so v oskrbo dani drugim staršem 

že ob rojstvu, z nadomestnimi starši razvijejo običajen otrok – starš odnos. Pri devetih 

mescih starosti otroka je ta odnos že dokaj trden. Travmatični dogodki iz zgodnjega 

otroštva imajo dolgoročne posledice, otroci, ki pa so nameščeni v rejništvo, pa v tem 

obdobju še ne zmorejo razumeti povezave z matično družino. V tem obdobju največjo 

potrebo otroka predstavljata fizična in psihična varnost in zanesljivost. Zelo pomembno 

je, da se zavedamo tega, da v tem obdobju otroci niso sposobni vzdrževati pozitivnih 

čustvenih vezi z različnimi osebami, ki med seboj nimajo odnosov oziroma so med sabo 

celo sovražne. Ta podatek se kaže kot ključni pri otrocih v rejništvu, saj rejnike spodbuja k 

temu, da z matično družino vzpostavijo nek določen odnos, da se lahko preko tega 

vzdržuje stik med otrokom in biološko družino. Otroci se krvnega sorodstva začnejo 

zavedati pri sedmih oziroma osmih letih. Do tega obdobja imajo za svojo družino tisto, s 

katero živijo. Od devetega leta do adolescence se začnejo pojavljati naslednje značilnosti 

(Križnik Novšak, 2008, str. 27): 

 Otrok ne želi biti izpostavljen, želi biti običajen, kot drugi; 

 Dejstvo, da ne živijo z biološkimi starši, pomeni, da so drugačni in ima zanje s tega 

vidika negativen pomen; 

 V emocionalnem pomenu se zavejo, da so izgubili svoje biološke starše, preden so 

se pridružili rejniški družini in ta občutek izgube spremlja »prilagoditveno 

obžalovanje«; 

 V tem času začnejo prepoznavati pomen staršev in začutijo gensko povezanost z 

biološko družino; 
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 Žalost se občasno kaže z zmedenostjo, občasno potrtostjo, socialnim umikom ter z 

občasnimi izbruhi frustracij in jeze; 

 Dejstvo, da ne živijo v biološki družini, je pogosto spremljano z občutkom 

zavrnitve; 

 Otroci, ki se doživljajo kot zavrnjene ali zapuščene, so navadno jezni na starše, 

otroci, ki se doživljajo kot ukradeni biološkim staršem, so jezni na rejniško družino, 

tisti, ki za nastalo situacijo krivijo sebe, tudi jezo obrnejo vase. 

 

V času adolescence je mladostnik sposoben abstraktnega in hipotetičnega razmišljanja, 

torej lahko razume zakonsko podlago in ureditev rejništva. V tem času se oblikuje 

identiteta, kar vključuje fizično identiteto, ki je povezana predvsem z biološko družino, saj 

vključuje telesno pojavo, zdravje in telesno zrelost. Razvijejo se psihološke značilnosti 

(osebnostne lastnosti, inteligenca, različni talenti), kar se prav tako navezuje predvsem na 

matično družino, medtem ko je z rejniško družino povezan predvsem socialni del 

identitete, ki se nanaša na odnose z drugimi. Fahlberg (v Križnik Novšak, 2008) ugotavlja, 

da občutki izgube staršev ponovno privrejo na dan v času osamosvajanja. Največ težav 

povzročajo pri otrocih, ki so dom zapustili nenadoma, v stresnih okoliščinah, s starši pa so 

ohranili zelo malo stikov. 

 

Tabela 3: Število otrok v rejništvu po starostni skupini (Izvajanje rejniške dejavnosti, 2012, str.14) 

Starost otrok v rejništvu December 2009 December 2010 

Do 1. Leta 3 11 

1 – 2 leti 14 4 

2 – 3 leta 17 18 

3 – 4 leta 18 26 

4 – 5 let 22 21 

5 – 6 let 30 28 

6 – 7 let 31 33 



Ferlin, A. (2013). Rejništvo – kratkotrajna ali dolgotrajna rešitev? Diplomsko delo. 
 

37 
 

7 – 8 let 35 34 

8 – 9 let 55 41 

9 – 10 let 62 58 

10 – 11 let 66 65 

11 – 12 let 61 66 

12 – 13 let 57 65 

13 – 14 let 73 60 

14 – 15 let 72 74 

15 – 16 let 66 73 

16 – 17 let 78 67 

17 – 18 let 77 80 

Nad 18 let s potrdilom o šolanju 281 270 

Nad 18 let brez potrdila o šolanju 44 43 

Skupno število otrok 1162 1137 

 

Iz tabele je razvidno, da glede na starost v rejništvu prevladujejo otroci od osmega 

oziroma devetega leta naprej, torej otroci v obdobju odraščanja, adolescence, času, ko 

iščejo sami sebe, oblikujejo svojo identiteto in so vezi z biološko družino še kako 

pomembne. V tej točki nastopi velika potreba po strokovnih delavcih, ki priskočijo na 

pomoč tako otroku, kot tudi rejniški in biološki družini, saj v tej situaciji otrok ostaja 

razpet med obema družinama in brez ustrezne pomoči ostajajo njegove psihološke 

potrebe nezadovoljene.  

V tabeli vidimo, da je oseb v rejništvu, starih nad 18 let brez potrdila o šolanju, malo manj 

kot 4 % glede na vse otroke v rejništvu. V teh primerih gre predvsem za osebe z motnjami 

v telesnem in duševnem razvoju, za katere je potrebno določiti drugo obliko varstva, saj je 

rejništvo namenjeno otrokom. 
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4.1. Center za socialno delo 
 

Temeljna naloga centrov za socialno delo na področju rejništva je vzpostavljanje, 

vzdrževanje in razvijanje rejniškega sistema. Ta sistem mora za vsakega otroka, ki pristane 

v rejništvu, oblikovati projekt njegovega osebnostnega razvoja, šolanja, druženja z 

vrstniki, obiskovanja matične družine. Pomembno je, da se znotraj rejništva dela 

enakovredno z vsemi udeleženci. Tukaj gre namreč za skupno raziskovanje in iskanje 

novih rešitev, možnosti in poti. Kot omenja Repotočnik (2001), se v praksi ta 

enakovrednost ne odraža najbolje. Največ dela se polaga predvsem na delo z rejniškimi 

družinami, pa še to ne s celotnimi družinami, ampak je delo usmerjeno pretežno na 

rejnice. Delo je premalo usmerjeno na same otroke, še manj pa na delo z matično 

družino, ki je v bistvu najbolj potrebna pomoči. 

 

4.1.1.  Individualna projektna skupina – stik in sodelovanje med vpletenimi 

 

Individualno projektno skupino oblikuje center za socialno delo po namestitvi otroka v 

rejniško družino. Skupino sestavljajo: rejniška socialna delavka, matična socialna delavka, 

rejniška družina, matična družina, otrok in drugi udeleženi po potrebi. Sestanek je 

obvezen takoj ob namestitvi otroka v rejniško družino, nato do tretjega meseca vsak 

mesec, naprej pa vsake tri mesce (Čačinovič Vugrinčič, 1992). 

Mali (2003) izpostavlja, da projekt individualne projektne skupine vsebuje dogovor o 

sodelovanju in vzpostavljanju delovnega odnosa vseh udeležencev ter izdelavo načrtov in 

ciljev, kjer vsak udeleženec nosi odgovornost in hkrati dobi prostor za soustvarjanje. 

Socialni delavec v projektu prevzema vlogo koordinatorja, ki je s svojim znanjem 

odgovoren za izvajanje etike soudeleženosti. 

Na sestankih velja pravilo, da se udeleženci izogibajo kritiziranju, obtoževanju, 

pritoževanju, sitnarjenju, grožnjam, kaznovanju in podkupovanju, poslužujejo pa se 

podpiranja, opogumljanja, poslušanja, sprejemanja, zaupanja, spoštovanja in 
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usklajevanja. Otrok, ki je v rejništvu, živi med dvema družinama in od socialne družbe 

potrebuje podporo in pomoč, da bi bil dobro opremljen za življenje med njima in z njima.  

Na skupini se izdela tudi individualni načrt. Če je otrok dovolj star in razume individualno 

projektno skupino, ga vključimo in skupno postavljamo dogovore. Pri načrtu moramo 

upoštevati naslednje pogoje: 

 Sprejemanje in spoštovanje otroka kot individuuma; 

 Prepričanje, da je vsak otrok zmožen napredovati, se razvijati na vseh področjih; 

 Prepoznavanje otroka (značilnosti, interesov, posebnosti); 

 Usmerjenost v spodbujanje, razvijanje in učenje; 

 

V načrtu poleg namestitve zasledujemo še otrokovo zdravje, izobraževanje, usposabljanje, 

zaposlitev, čustveni in vedenjski razvoj, odnose do družine in vrstnikov, skrb zase in 

doraslost samostojnemu življenju, otrokovo identiteto in družbeni vtis (Finžger, 2008).  

Repotočnik (2001) v svojem članku predstavi svoje izkušnje dela v individualni projektni 

skupini. Oblikuje naslednjih pet spoznanj, ki jih je pridobila na srečevanjih z uporabniki: 

1. Otroci v rejniški oskrbi potrebujejo svojega zagovornika. 

V projektu individualne projektne skupine so otroci najšibkejši člen. Naloga socialnega 

delavca je, da ščiti pravice in koristi otrok, vendar pa hkrati mora skrbeti za 

vzpostavljanje dialoga in sodelovanja med biološko in rejniško družino. Zaradi tega 

izgubi podobo zagovornika v očeh otroka. Zato bi bilo potrebno vsakemu otroku 

priskrbeti zagovornika, ki bi mu pomagal glede stikov s starši, premagovanju težav v 

rejniški družini in ki bi poskrbel, da bi mu bile zagotovljene vse pravice s strani socialne 

službe. 

2. Otrok v rejniški oskrbi je otrok z dvema očetoma. 

V primeru, da ju ima, je zelo pomembno, da sodelujeta v njegovem odraščanju. V 

praksi se obračamo predvsem na rejnice, rejniki ostajajo v ozadju, vendar pa se kaže 
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potreba po vključevanju obeh, torej rejnice in rejnika. Govorimo namreč o 

namestitvah v rejniško družino, torej temu primerno naj sodeluje celotna družina. 

3. Otrok ima rad in potrebuje obe družini, matično in rejniško. 

Socialni delavec mora poskrbeti za vzpostavitev mostu med družinama, da bo lahko 

otrok varno prehajal iz ene v drugo, vendar se pogosto pojavljajo napetosti. K temu 

hote ali nehote prispevata obe družini. Rejniška družina zameri matični odnos do 

otroka pred odvzemom, medtem ko matična zameri rejniški prevzem roditeljske 

vloge. Z veliko vztrajnosti lahko te težave prebrodimo in vzpostavimo trden most. 

4. Opolnomočenje staršev v njihovih starševskih vlogah. 

Pomembno je, da matično družino na individualni projektni skupini obravnavamo 

enakovredno rejniški in ji tako dajemo občutek moči na področju dogovarjanja glede 

otrokove vzgoje. Na ta način ojačamo njihovo starševsko vlogo, ki je za njih zaradi 

odvzema otroka bila že skoraj izgubljena. 

5. Rejniški in matični starši potrebujejo veliko opore in pomoči. 

Na individualnih projektnih skupinah potekajo dogovori o otrokovi vzgoji, o 

načrtovanju počitnic, praznovanju rojstnega dne, torej skoraj o vsakem otrokovem 

koraku. Tukaj prihaja do vprašanja, kateri od staršev bodo kaj postorili. Na pomoč 

priskoči socialni delavec, ki pomaga pri usklajevanju in iskanju rešitev, kajti brez 

koordinatorja se starši ne zmorejo dogovoriti. 
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5. MOŽNOSTI VRNITVE OTROKA V MATIČNO DRUŽINO 
 

Rejništvo je ukrep začasne narave. Dolžnost centrov za socialno delo je, da na eni strani 

ustrezno poskrbijo za posameznega otroka, ki je nameščen v rejništvo, na drugi strani pa 

si morajo istočasno prizadevati za odpravo vzrokov, zaradi katerih je bil otrok odvzet 

biološki družini. Trajanje posameznega rejniškega razmerja je odvisno od individualnih 

koristi otroka, ki jih je potrebno ugotavljati v vsakem primeru posebej. V skladu s tem 

določa Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti, da se po namestitvi vsakega otroka v rejniško 

družino oblikuje individualno projektno skupino, ki jo poleg socialnega delavca in rejnika 

ali rejnice sestavljajo tudi otrok in biološka družina. Temeljna vloga individualne projektne 

skupine je spremljanje in načrtovanje izvajanja konkretnega rejništva, kot tudi 

načrtovanje njegovega prenehanja (Zakšek, 2006). 

Kljub temu, da ZIRD (2002) rejništvo opredeljuje kot začasni ukrep, se le ta v dobri polovici 

primerov prelevi v dolgotrajno rejništvo.  

Kaj pravzaprav je dolgotrajno rejništvo? Križnik Novšak (2008) navaja, da neke enotne 

opredelitve ni. Dolgotrajno naj bi trajalo več let, pogosto od namestitve do otrokove 

poklicne usposobljenosti. Pri kratkotrajnem rejništvu je položaj že od samega začetka 

jasen, razlogi za namestitev so jasni, srečanja s starši so redna, starši urejajo vse potrebno 

za vrnitev otroka nazaj v družino. Dolgotrajna rejništva so povezana s položajem, ko 

otroka umaknemo iz neprimernih okoliščin in tako ostaja nejasno, kdaj, če sploh kdaj, se 

bo otrok lahko vrnil nazaj. In ravno ta oblika torej dolgotrajno rejništvo zahteva oziroma 

potrebuje največ skrbi in strokovnega zanimanja.  

Povprečno trajanje rejništva med leti 2004 in 2011 v Sloveniji, ki se, kot lahko iz tabele 

razberemo, skozi vsa leta giblje nad sedem let, definitivno spada pod opredelitev 

dolgotrajnega rejništva.  
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Tabela 4: Povprečno trajanje rejništva (Inštitut RS za socialno varstvo, 2012) 

Leto Povprečno število let trajanja rejništva 

2004 7,14 

2005 7,06 

2006 7,19 

2007 7,13 

2008 7,13 

2009 7,19 

2010 7,16 

2011 7,30 

 

Da bi to obdobje skrajšali oziroma da sploh pride do prekinitve rejništva in morebitne 

vrnitve v biološko družino, je potrebno v spremljanje posameznega primera vložiti 

ogromno truda predvsem s strani strokovnih delavcev. Delovati morajo na treh področjih. 

Prvo področje je delo z biološkimi starši. Njim je potrebno pomagati priti do spoznanja, 

kaj je bistvo problema in jih vključiti v načrtovanje otrokove prihodnosti, da na tak način 

prevzamejo neko odgovornost. S pristopom »slabi starši« in reševanje otrok od le teh jih 

namreč razbremenimo nadaljnje odgovornosti. V veliko primerih se starši le razumsko 

strinjajo z namestitvijo otroka v rejniško družino, čustveno pa se v položaju ne znajdejo, 

kar se lahko pokaže z oddaljitvijo od otroka ali z grobim in nepredvidljivim poseganjem v 

rejniško družino, kar pri otroku povzroča razpetost med družinama. Zaradi čutenja 

neodobravanja s strani bioloških staršev se otrok ne zmore popolnoma ustaliti v rejništvu. 

Križnik Novšak (2008) opozarja, da je potrebno k delu s starši pritegniti najbolj izurjene 

strokovnjake, saj na tem področju potrebujemo več znanja, če želimo, da se poleg 

opredelitve, da je potrebno delo s starši, še kaj dejansko premakne. 

Tudi delo z rejniško družino zahteva posebno pozornost že pred namestitvijo otroka. Pri 

izboru rejniške družine moramo biti pozorni na primernost glede na potrebe določenega 

otroka. Vsak otrok namreč na spada v katerokoli okolje. Pomembno pa je tudi dejstvo, da 

rejniško družino pripravimo na aktivno sodelovanje z biološkimi starši, saj je cilj rejništva 
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čim prejšnja vrnitev v biološko družino. Nesodelovanje med družinama lahko trajanje 

rejništva še podaljša, kar je pa najslabše, pa je dejstvo, da nesodelovanje slabo vpliva na 

otroka, katerega »dobro« mora biti na prvem mestu v vseh pogledih. 

Kot najpomembnejši v sistemu rejništva pa je zagotovo otrok, kateremu moramo dati v 

znanje, da mu je na razpolago vsa pomoč in opora, ki jo potrebuje. Zavedati se moramo, 

da bo otrok lažje sprejel nov položaj, če ga bomo spodbudili k aktivnemu sodelovanju pri 

načrtovanju njegove prihodnosti, če ga bomo seznanili z vsemi razlogi za nastalo situacijo 

in mu predstavili sistem rejništva. 

Tudi Mc Auley (1996) izraža največje zanimanje in potrebo po neposrednem delu z otroki 

v dolgotrajnem rejništvu, kot ga opredeljuje Križnik Novšak (2008). Izpostavi nekaj vidikov 

otrokovega razmišljanja, ki so pri dolgotrajnem rejništvu problematični. Prvi, ki ga 

omenja, so stiki z biološkimi starši. Res veliko študij nakazuje na dejstvo, da stiki pozitivno 

vplivajo na razvoj otroka, vendarle pa opozarja tudi na študije, katerih ugotovitve so 

malce drugačne. Najbolje prilagojeni otroci bi namreč naj bili tisti, ki so imeli stike s starši, 

pa so le ti z leti izzveneli. Zelo pomembno je, da v praksi upoštevamo subjektivnost 

vsakega primera, torej razjasnimo, kakšno je otrokovo dejansko doživljanje srečanj z 

biološkimi starši ter tako ugotovimo primernost oziroma neprimernost stikov. 

Zelo pomemben je občutek varnosti. Rowe (1984, v Mc Auley, 1996) je ugotavljal, da se 

veliko otrok v dolgotrajnem rejništvu ni počutilo varno, gotovo, čeprav so rejniško družino 

jemali kot svojo. Negotovost rejniškega položaja predstavlja velik problem in ne zagotavlja 

trajnih odnosov, pri tem pa morebitni prihodi otrok s kratkotrajnimi namestitvami to 

negotovost še stopnjujejo.  

 

Tabela 5: Razlogi in število zaključenih rejništev (Izvajanje rejniške dejavnosti, 2012, str. 18) 

Razlogi za zaključitev rejništev Leto 2009 Leto 2010 

Vrnitev v matično družino 43 33 

Posvojitev 11 7 
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Namestitev v vzgojni zavod 5 6 

Namestitev v zavod za usposabljanje 1 1 

Polnoletnost 15 21 

Zaposlitev 12 10 

Otrok umre 0 1 

Drugo 45 53 

Število zaključenih rejništev 132 132 

 

Kateri pa so razlogi za zaključitev rejništva? Tabela 5 prikazuje razloge in število 

zaključenih rejništev leta 2009 in 2010. Obe leti je bilo število zaključenih rejništev 132, 

kar je dokaj mala številka v primerjavi s številom rejništev. Zanimivo je, da najštevilčnejši 

razlog za zaključitev, razlog razno. Torej ne vemo točnega razloga, lahko ga le 

predvidevamo. Iz izkušenj s področja rejništva in glede na primerjavo z ostalimi 

navedenimi razlogi, med katerimi ni navedeno nekorektno izvajanje rejniške dejavnosti, 

lahko potrdim, da je ravno nekorektno izvajanje zagotovo en delež razlogov, ki spadajo 

pod razno. V družino smo namreč sprejeli dva otroka, ki sta zaključila predhodno rejništvo 

zaradi nepravilnega opravljanja rejniške dejavnosti s strani rejniške družine. Kajti med 

razlogi prav tako ni navedena zaključitev rejništva in namestitev v drugo rejniško družino. 

Kar nekaj je primerov, ko rejniška družina z otrokom zaradi njegove specifike ne zmore, 

zato otroka premestijo v drugo družino in posledično s tem pride do zaključitve rejništva v 

eni družini, ne pomeni pa popolne zaključitve rejništva, ampak gre le za določeno obdobje 

v rejništvu.  

Na drugem mestu je vrnitev v matično družino, ki predstavlja slabo tretjino zaključenih 

rejništev. Tukaj gre predvsem za kratkotrajna rejništva, saj pri dolgotrajnih rejništvih 

zaključek po navadi ni vrnitev v matično družino, ampak razloga, ki po številčnosti sledita 

vrnitvi v matično družino. To pa sta polnoletnost in zaposlitev, torej z eno besedo 

osamosvojitev. Po številčnosti se jima pridružuje še posvojitev. Do tega pojava pride 

predvsem v primerih, ko namestijo manjše otroke v rejništvo in po določenem času 

ugotovijo, da ni možnosti za vrnitev v matično družino. V takih primerih se tudi pogosto 
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zgodi, da otroka posvojijo ravno rejniki, kajti obstaja tudi kar nekaj takih rejnikov, ki se za 

opravljanje rejništva odločijo med drugim zaradi tega, da bi mogoče kakšnega otroka tudi 

posvojili. Nemalo je takih rejnikov, ki svojih otrok nimajo oziroma jih zaradi zdravstvenih 

razlogov ne morejo imeti.  

Kot razlog je navedena tudi namestitev v vzgojni zavod, ki pa ni tako pogost pojav. Le ta se 

izvede v primeru, ko rejniška družina ni kos problematiki otroka, center za socialno delo 

pa predvidi, da je v otrokovo največjo korist namestitev v vzgojni zavod. 
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6. EMPIRIČNI DEL 
 

6. 1. Opredelitev problema 
 

Rejništvo je opredeljeno kot začasen socialnovarstveni ukrep. Dobra polovica rejništev se 

prelevi v dolgotrajno rejništvo. Obstaja ogromno teorij, zakaj je temu tako. Med bolj 

glasnimi so seveda tiste z negativnim prizvokom, ki gledajo z viška na socialne delavke, ki 

naj ne bi korektno opravljale svojega dela, naj se ne bi posvečale delu z biološkimi starši, 

da bi le ti zadovoljili pogoje za vrnitev otroka nazaj v družino, obstajajo tudi predpostavke, 

da naj bi obstajala večna rejništva, kjer bi otroka lahko dali v posvojitev, vendar pa tega iz 

nekih koristoljubnih razlogov ne naredijo. Z raziskavo oziroma predstavitvijo konkretnega 

primera rejništva želim analizirati potek in značilnosti dolgotrajnega rejništva. V primeru, 

ko otrok izhaja iz družine, kjer je prisotna odvisnost od opojnih substanc v povezavi z 

osebnostnimi motnjami in kljub različnim vrstam nudenja pomoči družini ta odvisnost ni 

premagana, vidim dolgotrajno rejništvo kot pozitivno rešitev predvsem v dobro otroka. 

 V raziskavi me zanimajo naslednja področja: 

 razlogi za namestitev v rejniško družino, 

 doživljanje obdobja ob namestitvi v rejniško družino s strani otroka, rejnikov in 

bioloških staršev, 

 delo z biološkimi starši s strani centra za socialno delo v času rejništva, 

 izvajanje individualne projektne skupine v praksi, 

 potek stikov z biološkimi starši, 

 sodelovanje med rejniško družino in biološko družino, 

 sodelovanje med rejniško družino in centrom za socialno delo, 

 možnosti za vrnitev otroka v biološko družino in s tem pogojeni pogoji, ki jih mora 

zadovoljiti biološka družina pred povratkom otroka, 

 dolgotrajno rejništvo v praksi. 
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6.2. Raziskovalni pristop 
 

Pri raziskavi sem se odločila za kvalitativni pristop. Uporabila sem tehniko narativnega 

raziskovanja biografij in tehniko nestandardiziranega intervjuja.  

Kvalitativna raziskava je raziskava, ki jo sestavlja izkustveno gradivo, torej besedni opisi in 

pripovedi, to gradivo pa je potem tudi na tak način analizirano oziroma obdelano. 

Besedno, brez uporabe merskih postopkov. Pri kvalitativni raziskavi gre predvsem za 

proučevanje lastnosti, značilnosti določene skupine, situacije, in ne za pogostost pojava 

skupine, situacije, čemur je namenjena kvalitativna raziskava. Gre za opisovanje situacij in 

prizadevanje za razumevanje konteksta proučevane situacije (Vogrinc, 2008). 

Pri tehniki narativnega raziskovanja biografij gre za rekonstruktivno hermenevtično 

analizo družinskih, socialnih in individualnih življenjskih položajev posameznika. Nölke 

(1999) pristop opiše kot način pridobivanja podatkov, ki nam omogoča celosten pogled v 

posameznikovo življenje in nam tako omogoča lažje načrtovanje interveniranja torej 

iskanje in načrtovanje primernih socialnih in vzgojnih ponudb za nudenje pomoči v 

socializacijskih krizah.  

Vidik biografije nam omogoča, da posameznikova ravnanja, naravnanosti in življenjske 

načrte razumemo kot smiselno strukturo. Le to lahko oblikujemo na podlagi razumevanja 

posameznikovih objektivnih življenjskih pogojev in prepletanja le teh s subjektivnimi 

življenjskimi načrti. Struktura, ki si jo oblikujemo, je posledica dolgotrajne biografsko-

razvojne zgodovine posameznikovega ravnanja, doživljanja in spreminjanja. Ta pristop 

nam omogoča, da se izognemo »predalčkanja« v v naprej določene kategorije. Od 

raziskovalca zahteva, da najde pojme, ki so povezani z življenjsko razvojno potjo 

posameznika in ga opišejo v objektivnih življenjskih pogojih (Nölke, 1999). 

Pripovedovana življenjska zgodba oblikuje svojo celoto predvsem z naslednjimi sestavnimi 

elementi oziroma deli: oblikovanje celot, kondenziranje, detajliranje, sekvenčna struktura 

pripovedi, ki kaže sistematično regulativnost, dinamiko in urejenost. V skladu z načelom 

oblikovanja celot sogovornik predstavi pripoved s poimenovanjem vseh pomembnih 
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delnih dogodkov, ki jih poda, ter z označitvijo začetka in konca dogodkov. Načelo 

kondenzacije vodi k dejstvu, da obstaja težnja povedati le bistvo doživetih zgodb, 

dogodkov in tistega, kar vodi k razumevanju nastanka in bistvenih posledic življenskih 

vozlišč. Načelo detajliranja se kaže v tem, da pripovedovalec med predstavljenimi dogodki 

razvije povezovalne poteze do takšne mere, da poslušalec lahko razume dogodke v 

njegovih časovnih, vzročnih in intencionalnih povezanostih. Koncept obrata v poteku 

označuje tiste procesne strukture doživljanja in odpovedi ter življenjskih zapletov, ki jih 

subjekt podvrže prevladi heteronomnih socialnih procesov, ko izgubi lastne kompetence 

načrtovanja, izvedbe in kontrole. Obrati potekov pri uporabnikih s težavami v socialni 

integraciji nakazujejo sekvencialno ureditev: opis dogajanja, prestop meje od 

intencionalne do pogojno vplivane situacije, izguba nadzora, poskus oblikovanja labilne 

stabilnosti, destabilizacija življenjskega položaja, zlom in kasneje shematske strategije 

predelave in razlage dogajanja (prav tam). 

Nestandardizirani intervju nam omogoča prožen pogovorni in poizvedovalni položaj. 

Usmerjen je v doživljanja posameznikov. Najbolj podoben je vsakdanjemu pogovornemu 

položaju. Razlikuje se v tem, da se v primeru nestandardiziranega intervjuja podatki 

zbirajo v raziskovalne namene. V naprej je določen le cilj poizvedovanja, medtem ko so 

vprašanja, vrstni red vprašanj, vsebina le teh povsem odvisna od spraševalca. Uporabljajo 

se odprta vprašanja, ki se prilagajajo potrebam vprašanca. Odnos, vzpostavljen med 

spraševalcem in vprašancem je navadno oseben, zaupen, saj po navadi posega na 

občutljiva področja vprašančevega življenja. Sproščen pogovor dosežemo s tako 

imenovano strategijo lijaka, ko vprašancu na začetku postavljamo široka, splošna 

vprašanja, nato pa se čedalje bolj usmerjamo na vsebinska področja, ki nas zanimajo 

(Vogrinc, 2008). 

 

6.3. Značilnosti konteksta raziskovanja 
 

Pri pridobivanju podatkov nisem imela večjih težav, saj živim v rejniški družini in sem s 

tematiko in samim izvajanjem rejništva v praksi tesno povezana. Za raziskavo sem 
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uporabila primer družine s štirimi otroki. Vsi štirje so bili v različnih obdobjih odvzeti iz 

družine in bili nameščeni v rejniško družino, kjer so vsi skupaj nameščeni še vedno. 

Opravila sem štiri razgovore, in sicer z biološko mamo vseh štirih otrok, z najstarejšim 

nameščenim otrokom, z rejnico otrok in s socialno delavko, ki je matična delavka materi 

in trem otrokom. 

Biološka mama je stara 36 let. Ima štiri otroke s tremi različnimi partnerji. Vsi štirje so 

nameščeni v rejniško družino. Trenutno je v zvezi s partnerjem, ki je oče njenemu 

najmlajšemu otroku. Ima brata in sestro, s katerima ima redke stike. Mama je živa in 

imata občasne stike, oče je pokojni. Prvega otroka so ji odvzeli sedem let nazaj. Spopada 

se z odvisnostjo od alkohola in pomirjeval, ki jih pogosto zauživa v kombinaciji. O svojih 

težavah govori brez zadržkov, vidi pa jih kot posledico težkega otroštva. Nekega velikega 

upanja, da bi se otroci vrnili k njej, nima. Upa na to, da se k njej in partnerju vrne najmlajši 

otrok, ki je bil odvzet en mesec pred pogovorom, star pol leta. 

Otrok je bil v rejništvo nameščen sedem let nazaj. Takrat še ni dopolnil 10 let. Bil je 

edinec, v času po namestitvi v rejniško družino pa je mama rodila še tri sorojence, ki so 

nekaj mesecev po rojstvu bili nameščeni v isto rejniško družino, predvsem zaradi njegove 

velike želje, da odraščajo skupaj kot bratje in sestre. Danes je dijak 2. letnika gimnazije. 

Pravi, da ga je rejniška družina usmerila na pravo pot, mu omogočila, da razvija svoje 

potenciale, hkrati pa mu ponudila občutek ljubljenosti in dala možnost, da izživi svojo 

vlogo otroka. 

Rejnica je stara 46 let. Z rejništvom se ukvarja devet let. Do sedaj je imela nameščenih 

sedem otrok, od tega jih je trenutno nameščenih še pet. Rejništvo opravlja kot poklic. 

Poleg rejniških otrok ima še dve biološki hčerki. Je poročena, mož je zaposlen. Po 

izobrazbi je komercialni tehnik. O poklicu rejništva je sanjala od otroštva, ko je opazovala 

rejniške družine, ki svojega poslanstva niso opravljale korektno, in si je želela, da bi takim 

otrokom nekega dne lahko omogočila boljše življenje. 

Socialna delavka dela na področju rejništva šest let. Pri odvzemu prvega otroka ni bila 

prisotna, drugače pa že šest let spremlja primer, saj je matična delavka matere in treh 
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otrok. Eden izmed otrok zaradi očeta spada pod drugi center za socialno delo. V posebnih 

primerih je zagovornica dolgotrajnega rejništva, in sicer takrat, ko gre za skupno 

odraščanje sorojencev in ko stiki z biološkimi starši potekajo dobro in nimajo negativnih 

posledic za otroke. Glede dotičnega primera je mnenja, da je mama že preveč oškodovana 

in vrnitev k njej najverjetneje ne bo mogoča. S strani centra ji je bila nudena vsa možna 

pomoč, ki pa ni pustila trajnih pozitivnih posledic. 
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6.4. Biološka mama 
 

 Opis konteksta izvedbe pogovora 

 

Pogovor z mamo sem opravila pri njej doma. Trenutno ima stanovanje, vmes so bila tudi 

krajša obdobja, ko je bila brez doma. Poznam jo tudi osebno sedem let. Mojega obiska se 

je zelo veselila in se je bila časovno pripravljena kakorkoli prilagoditi. Najin pogovor je 

trajal dobri dve uri, večino časa sva bili sami, le na koncu pogovora se je domov vrnil njen 

partner. Pogovor je potekal spontano, brez zadržkov, sproščeno, prisotnih je bilo 

ogromno čustev, od jeze, smeha, do žalosti, joka.  

Ob prihodu mi je razkazala malo stanovanje, ki je dajalo občutek domačnosti. Pokazala mi 

je tudi slike otrok, ki visijo po stenah. Namestili sva se v jedilnici za mizo. Vprašala me je, 

če bi me motile cigarete, nato si je eno prižgala, tekom pogovora pa jih je pokadila kar 

nekaj. Ko sem ji obrazložila, da od nje pričakujem, da pove svojo življenjsko zgodbo in da 

je ne bom veliko spraševala, je odvrnila, da naj jo le kaj vprašam, ker drugače ne bo 

vedela, kaj povedati. Vendar pa se je v pripovedovanje tako vživela, da vprašanja niso bila 

potrebna. Govorila je brez večjih premorov, enkrat vmes je šla zapret okno, proti koncu 

pogovora jo je klical partner, če lahko pride domov in se je potem tudi čisto na koncu 

vrnil.  

 

 Analiza narativne biografije 

 

Mama je rojena kot drugi izmed treh otrok. Ima starejšega brata in mlajšo sestro. Njena 

mati je po poklicu vzgojiteljica predšolskih otrok, oče je bil brezposeln, občasno se je 

ukvarjal z delom na črno. V času osnovne šole so se pojavile težave z uporništvom in učno 

uspešnostjo. Osnovne šole pred polnoletnostjo ni dokončala, bila je nameščena v vzgojni 

zavod, od koder je po dveh mesecih pobegnila nazaj domov. Bila je dvakrat poročena, 
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drugi zakon še vedno traja, čeprav živi z drugim partnerjem. Obakrat je šlo za poroko v 

zaporu. Ima štiri otroke, ki odraščajo v rejniški družini. 

 

Otroštvo 

Pripoved prične s spomini na otroštvo.  

Spomnim se tam nekje od drugega, tretjega leta… Tam smo meli eno podrtijo, no res je 

bla podrtija, ko je bil še zunaj wc, ne. Smo hodli ven na wc.  

Že na začetku je omenila prisotnost revščine. To je poudarila s tem, da je omenila zunanje 

stranišče. Takoj je prešla na opis staršev.  

Pol pa smo mi vsi, mislim z bratom sma bla ful navezana na ateja, ne. Mama je delala pač 

kot vzgojitlca, ne, in tote priprave sem tja, sej veš, ne. Mati je od nekdaj, od nekinekdaj 

pila, ne, ful v alkohol padala ne. 

 Čisto na kratko je omenila očeta kot pozitiven lik v njenem življenju, nato pa je prešla na 

mamo. V intonaciji in barvi glasu je bilo moč zaznati razočaranje in jezo, ki jo čuti do 

mame. Povedala je o maminih težavah z alkoholom, kar je takoj projecirala na sebe.  

Zato tudi mogoče moj, te tablete, alkohol, vzgled po mami, ne. Ampak to sem jas pol 

komaj pri psihiatru ugotovila, po štirih letih, da je to nekak ne dedno, ampak, da si 

jemljem vzgled po njej, ne. S 

 kratkega orisa lika matere je ponovno prešla na očeta in ga takorekoč kovala v nebesa, 

zraven pa dodala kako negativno lastnost mame, da je bilo lažje občutiti, kako zelo jezna 

je na mamo in kako zelo rada je imela očeta. 

 V bistvu nas je ata gor spravo, mislim vzgajal, ne, ne mama, ne. Tak da noben nekak ni na 

mamo bil navezan, vsi bol na ateja.  

Zelo zanimivo je, da tekom intervjuja o očetu govori najprej kot zelo pozitivnem liku, nato 

se zgodba malce obrne.  
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Zato ke smo meli tuji doma tak, da je moj ata, ko smo še bli tam doma, je dosti krat moja 

mama bla ful ljubosumna in jo je dosti krat natepo, veš. In to sma midva z bratom vedno 

zravn gledala, ne. Pa ji grozil z, veš tista vilca, ko ma dve tisti, ko je za meso obračat, veš. 

Zaštiho te bom, zaštiho te bom, veš. Pol je mama ga enkrat prišla iskat v gostilno, češ, boš 

mi pomago otroke čuvat, jas morem priprave pisat, ono sem tja, ji je pepelnik v glavo 

vrgo, taki, tak da je mogla it na šivanje v bolnico, obadva, brata in mene pobasala pa šla v 

bolnico na šivanje. 

 Mamo spet oriše kot tisto odgovorno za nastalo situacijo, mama je ljubosumna in tako v 

bistvu izzove očeta, vendar pa z opisom situacije oriše dejansko stanje. Preko načina 

razlage situacije je moč zaznati, da je dejansko prepričana v »krivdo« matere in 

»nedolžnost« očeta.  

Opisala je materialne razmere, v katerih so živeli. O menjavanju stanovanj in nenehnih 

selitvah je govorila popolnoma ravnodušno. Opisovala je prostore, ki so bili v različnih 

stanovanjih. 

 

Osnovna šola 

Osnovno šolo oriše čisto na kratko, predvsem z negativnega stališča, kot prostor, ki ga ni 

marala obiskovati.  

Ko sem v petem razredu zaostala pa v sedmem, sem mela čez 300 neupravičenih, zaraji 

matematike, ko matematike nisn marala (smeh).  

Odklonsko vedenje se je pri njej torej glede na opisano zgodbo pojavilo že v osnovni šoli. 

 Tak da sem čez okno ven v osnovni šoli skakala. Tak je nisem marala. Oliva smo jo klicali, 

čeprav je, ji, ker je mela tako faco ko oliva. Vsi smo se norca delali z nje. In sem pač takrat 

sedmi razred šla delat na toto delavsko univerzo. Takrat pa sem jas začela delat sranje, po 

domače povedano.  
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Pove, da osnovne šole ni končala, prav tako pa odkrito prizna, da je takrat začela aktivno 

uporabljati odklonsko vedenje. 

 

Odhod v vzgojni zavod in prvi partner 

V glavnem, v zavodu sem bla 14 dni, pol pa so tak ble tiste počitnice dvomesečne, ne. In 

takrat sem šla domov. In če si bil en mesec priden doma, si še dobo tistih mesec dni in si še 

lahko bil doma. Pol pa sem šla nazaj. 

 Zaradi prej opisanega pojava odklonskega vedenja je bila nameščena v vzgojni zavod, v 

tistem obdobju pa je tudi spoznala prvega »resnega« partnerja.  

Jas sn bla najstarejša, ne, in me je tota soseda, kaj je tu, je živela, bog ji daj večni mir, 

ampak je že umrla, ona naju je glih s njim spravla skup. On je mene, jas sem bla od 

petnajstega leta do osemnajstega z njim. 

Pripovedovala mi je o kratkem bivanju v vzgojnem zavodu. Zavod mi je predstavila kot 

ustanovo, ki ji ni prinesla nič dobrega.  

Tam sem se učila za šiviljo, ne. Bi se naj, no. Ampak s tistega tak nič ni, bol sem na 

računalniku, ono sem tja, nekak se probala, ni mi blo, nič tam, nevem, pa tam so se teple 

ženske, pa dosti je blo lejzbik pa tak dalje, ne. In ko sem jas doma povedala, ne, da ena 

hoče polek mene spat, pa me šlatala ponoči pa take finte, ne, sem rekla, ajoj, ne more to 

tak bit. Ata, vzamemi me vun, ono sem tja.  

Povedala je, da si je obupno želela ven iz zavoda, vendar pa je doma očitno naletela na 

gluha ušesa, saj je pripovedi dodala informacijo o pobegu iz zavoda s partnerjem.  

Tak da sem jas pol v bistvu zbežala s fantom od tam, ne. Z njim. Takrat je on vozo stoenko, 

men se zdi al stoosemindvajstko, stoenko men se zdi. Čako me je. Se pravi, jas sem htela 

sama it ven, pa pravi meni ravnatelca tam, če kdo od staršev ne podpiše, da vas, da te 

vzamejo ven, ne, ne moreš kar tak it ven z zavoda, ne, mladoletna, In midva takrat 

zbežima domu.  
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Z detajli o pobegu, avtu, s katerim je bil izveden, je poskušala pritegniti mojo pozornost 

oziroma zanimanje o tem, kako drugače je bilo 20 let nazaj.  

Po pobegu iz zavoda je sledilo soočenje s starši, kjer se ponovno pojavi razcep med 

staršema in seveda njena ponovna naklonjenost očetu in sovražnost do mame. 

 Pa pravim, te se je fant joko, naj me nekdo ven vzame, da to ne morem jas to tak, 

razumeš. Ena je šipe lamala z roko, sami stres, veš. Eno, drugo, učenje, veš, kak ti bo do 

učenja, če nekdo take, pa glejaš to zraven, ne pa. No, potem smo pa šli vsi skup tja. Mama 

je rekla, nebom te vzela ven, tu boš ostala, ne. Ata pa je reko, pa je preštudiro pa je reko, 

ok, bom jas podpiso, ne. Mama je bla ful jezna na ateja takrat, ne.  

Ponovno sledi opravičevanje očetovega dejanja. Navaja namreč, da jo je sprejel nazaj 

domov pod pogojem, da bo obiskovala živilsko srednjo šolo, kjer naj bi ji mesto zagotovil 

fant. In ji ga tudi je.  

Odnos s fantom je opisala z vidika obeh skrajnosti, pozitivne in negativne.  

S tem da hvala bogu se je fant s tistim ravnatlom zmeno, tak da te nisem tu hodla v šolo, 

ne. Tisto, kaj sem pol zamudla, mi ji pomago pisat pa vse skupaj, razumeš, v zvezke pa, veš 

da je blo to dosti, ne, za napisat. Zvezke sem si nabavla, knjige sem si nabavla. Ja nič, pol 

pač domu nazaj, kaj sem htela. Pol pa nazaj na ljudsko univerzo, ne, delat sedmi, osmi 

razred, ne.  

Med opisovanjem obiskovanja ljudske univerze se spet dotakne svojega odklonskega 

vedenja, ki postopoma narašča.  

Takrat sn špricala dosti tuji. Hodla po avtobusni postaji, že kar nekej cejta pila, dobro, 

takrat še tablet nisn jemala. Ampak alkohol mi je bil bol, veš, avtobusna alkohol, to je tak, 

drugga nimaš kaj pričakovat. 

Skrajno negativen vidik odnosa s fantom mi je predstavila preko natančnega opisa 

določene situacije. Izkoristila jo je za dodaten prikaz svoje »slabe« mame, vendar pa jo je 

hkrati predstavila kot neko rešiteljico situacije. Tukaj omeni tudi prvo nosečnost in splav. 
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Pri sedemnajstih letih sem zanosla z njim, šla na splav, ne, veš da pri sedemnajstih letih ni 

šans, da bi mela deco, sploh pa z njim ne, hvala bogu, da še, da sem bla tolko pametna, da 

nisem mela, ne. Takrat ga je moja mama natepla za novo leto. Zato ker mi je, me je za 

lase primo, točno za novo leto. Za novo leto je on lepo šou glejat tote striptizete in ga ni 

blo domov. Mela sma obisk. Njegovega kolega pa njegovo punco. Jas delam sarmo, ono, 

ovo, vse skup, razumeš, kaj je blo možno. Čakamo mi njega, čakamo mi njega, ura polnoč, 

mi nazdravimo s šampanjcem, ono, sem tja, gremo jest, prinesem narezek, ono, sem tja, 

pravim ne. Pride on domov, jas pa tisto sarmo vzamem veš, tisto celo renglo, pa mu 

direktno zabrišem, ne (smeh). Ki si bil, ne. Ja, v klubu, ne. S kom. Z mojo mamo. Mislim, veš 

da se mi je obrnlo kolko se je le dalo.  

Tukaj opiše tudi svoj agresivni odziv na nastalo situacijo, predvsem pa zgražanje nad 

maminim dejanjem, ki je skupaj z njenim fantom obiskala nočni klub. Nato se situacija 

obrne. 

In takrat, ke sem mu to naredla, me je vun pelo. Mama za nama dvema. Me je zadi tak za 

lase zgrabo pa me je v sneg potisno not, veš, tak da sem se skoro zadušla, ne. Mama pa na 

njega, veš, pa ga je mama skup zlamla, ne. In od tistega časa nisma bla več skupaj, ne.  

Prav z ponosom je povedala, da jo je mama branila, pred tem je pa izrazila zgražanje nad 

njo.  

 

Rojstvo prvega otroka 

Po prvi zvezi je sledila nova zveza, ki ji je ponovno ogromno pomenila. Partnerja je kar 

opredelila kot očeta njenega prvega otroka in povedala svoj prvi vtis o njem. 

 Dosti dosti krat sem, nah potem sem bla dva al tri mesce sama, pol pa sem spoznala pač 

ateja od mojega prvega sina (v nadaljevanju Lio). Dobro, spoznam jas njega, sem tja, se 

mi je zdel nekak normaln, ni pil, takrat ni nič. Zdel se mi je nekak, kaj jas vem, kak 

normalen človek, mislim, delo je, razumeš, na avtobusni postaji je tiste vlke šipe čisto, 

čistilni servis je mel njegov očim, sem mislila, ok, delo ma, sem tja. 
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Sledila je pripoved o njegovem služenju zaporne kazni in o njeni nosečnosti.  

Jas sem bla šest mescov noseča, ko so njega zaprli. Hodla sem pred zapor, ne, on pa je bil v 

zgornjem štuku, ne, in sma si tak pisala dol (s prsti kaže po zraku), veš, tak da sma vedla, 

kaj, ampak sem hodla na obisk k njemu pa vse. 

 Situacijo je razlagala z navdušenjem, kot neko dogodivščino. Poudarila je, da ga je tudi 

obiskovala redno še zraven tega, da je hodila pod njegovo okno. Preskočila je rojstvo 

otroka. Očitno se ji porod sina ni zdel tako pomemben, kot dejstvo, da ga je hitro po 

rojstvu nesla v zapor na obisk k njegovemu očetu.  

Ta mali Lio je bil star 14 dni, ko sem lahko šla z njim vn, takrat so še ble tiste, tote, niso ble 

jajčke, take posteljice so ble. Zeleno takšno sem mela. Se še točno spomnim, da je bla 

zelena. Pa ga pripeljem Liota tja, tamalega, zej je že velki.  

Zapomnila si je barvo posteljice, v kateri je nesla otroka na obisk. S tem detajlom je 

poskušala še bolj pritegniti mojo pozornost, saj mi je posteljico še orisala z gibi in 

povprašala, ali si vem predstavljati, kako je to zgledalo. V nadaljevanju je opisala reakcijo 

otrokovega očeta v zaporu.  

Un ga pogleda, ata njegov, ne, pa pogleda, pravi, to ni moj otrok. In me skoro kap. Vstala 

sem se, pobrala malega, adijo, ne. Od tistega čas pol več res nisem vozla malega tja, razen 

ko je bil mislim da star par mescov, ne vem, sedem, osem mescov, ko je že bil malo 

podoben njemu, ne, da ni mogo v bistvu zanikat. 

Z velikim razočaranjem je povedala o dogodku. V glasu sem zaznala bes na očeta. Bila sem 

prepričana, da so se s tem dogodkom zaključili obiski v zaporu, vendar je nadaljevala. 

Povedala je zgodbo o tem, da se je celo poročila z njim, ker mu je s tem pripomogla k 

manjši kazni. 

Te sem se še ženla z njim v, v zaporu, zato da je dobo manjšo kazen. Pol, pol je bil mali star 

eno leto, ko je on prišo za nekaj časa ven. So ga spustli v bistvu ven. 
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Obdobje različnih partnerjev 

Veliko večino prostora v svoji življenjski zgodbi biološka mati namenja partnerjem. V 

vsakem primeru gre za partnerja, ki nad njo izvaja nasilje in ima težave z zakonom. 

Z njim pa sem bla enih pet al šest let, mislim da pet let. On pa je bil. Ljubosumni, pretepi, 

nisn smela nobene kolegice met, nisn smela met kolega nobenega, ker vsakega je narezo, 

mislim, nevem no. No, pol čez nekaj časa, v tistih petih letih so njega tudi zaprli. 

Opisuje dejanja, ki jih je izvajala, da bi ohranila zvezo. Vseskozi se prikazuje kot žrtev, ki je 

nasedala moškim, ne uvidi pa dejstva, da se je prostovoljno zapletala v taka razmerja. 

In je tisti torek se sedo v avto, klinc te gleda, po domače povedano, mi je reko. Sem rekla, 

dobro, pelji se, kaj me briga, razumeš, in tisti torek so njega zaprli, ko je. Pol pa ko je prišo 

s tega, štiri mesce je bil zaprt. Jas pa njegova mama, vedno sem jo vzela zraven. Ob torkih 

smo hodli gor pa ob nedeljah. Dnar sem mu nosla gor, mamo sem vozla gor, mami sem 

devala dnar, po deset tisoč, takrat so še bli tolarji, ne, v glavnem. Pol pa, ko je prišo ven z 

zapora, tak me je prevaro. 

Podrobno opisuje situacije s partnerji. Očitno je, da so partnerstva center njenega 

življenja. Tudi o večjem številu nosečnosti ji ni težko spregovoriti. 

K toti punci, ko ma zdaj dva otroka z, ona ma enga od prej, pa ma zdaj dva z njo še. Veš, 

kaj mi je reko, ko sem ga vprašala, zakaj mi ni sam povedo. Je reko, ja preveč sem te mel 

rad, da bi ti lahko v oke pogledo pa ti reko, da…mislim, ne. Če maš nekoga rad, boš…in to 

je blo men se zdi že dva al tri dni, kaj je on njo k mami vozo, ker pač. Ampak pol sem jas to 

nekak pač od njegove mame zvedla, ok. Šla sma narazn, rabla sem ene dve leti, da sem ga 

sploh prebolela, ker totega, totega sem pa mela res, čeprav me je pretepal, čeprav sem 

bla štirikrat noseča z njim, sem šla na splave, dvojčke sem mela tudi, sem šla tudi na splav, 

pol že meni ni več blo nekak do seksa, zarad tega ker on ni znal enostavno ne čuvat, 

oziroma ne glejat na sebe, ne glejat na mene. 

Tudi kar se tiče opisovanja intimnih zadev, ji to ni predstavljalo večje zadrege. 
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Pol je začel te porniče gledat pred mano, pa take stvari, veš. Zaradi tega sma se začela pol 

midva pričkat, ne. Sem rekla, čuješ, če hočeš to glejat, pojdem v drugo sobo spat, pa si ga 

ti tu, razumeš, po domače povedano, ne. Če ti jas nisem dovolj, ok, ne. 

Skozi pripovedovanje lahko razberemo, da nobenega izmed naštetih partnerjev še ni 

popolnoma prebolela. Na to nakazujejo njene besede o prisotnosti iskric. Ob opisu 

vsakega partnerja je namreč dodala še podatek o trenutnem položaju tega moškega. 

Točno ve podatke o vsakem bivšem partnerju. 

Ampak zdaj če ga vidim, še vedno mi neka iskrca, veš, čeprav nimam otrok z njim pa nič, 

ampak on je bil, kak ti naj rečem, kak ti naj rečem to. Lep, lep moški, no. Al kak ti naj 

rečem. 

Po tem partnerju se je še enkrat zapletla s sinovim očetom. 

sem dala še eno šanso Liotovemu očetu. Za rojstni dan mi je pol naredo balone tu zunaj, je 

bla prej taka barakica. Lio je bil star…nevem točno. Ne znam si zaj nekak zračunat. Bil še je 

ful mali. V glavnem, se je rojstni dan praznoval tu zunaj, pa smo naredli kaj jas vem, čago z 

njegovimi prijatli pa sem pa tja. 

Starost njenega sina se ji nekako ni zdela pomembna oziroma se je ni spomnila, je pa se 

posvetila bivšemu, prej opisanemu partnerju, ki se ponovno pojavi. 

No, takrat jas več s tem nisem bla skupaj, ampak on je še meni vedno reko, če boš rabla 

kako pomoč, veš… In pol je že Liotov ata začel pit. Prej ko je sploh, ko smo sploh kaj 

naredli. Ko je torta prišla, ko je bilo kaj, ko je sploh kaj jedo, ko nič. Jas sem vedla, da bo 

nekaj narobe z mano pa z Liotovim očetom. Nekej bo naredo, razumeš, neki direndaj bo. 

Pa sem šla po cigarete. So mi sfalili. Pa srečam bivšega. Sem rekla, čuješ, nekaj bo narobe, 

sem rekla, daj pridi čez ene deset, petnajst minut okoli naše bajte, mislim, da vidiš, kaj je, 

ne. 

Podrobno mi je opisala dogodek, ki je sledil, kajti prišlo je do srečanja med njimi tremi in 

seveda do nasilnih prizorov. 
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Evo ti njega čez mislim iz eka s pesom, mene je tak pes poznal, ne. Kak sem se jas zadrla, 

tak je pesa spusto, pa je samo leto, ne. Tu zunaj mi je Liotov oče celo roko tak potisno, pa 

mi je kuj ustnico mislim direkt ličnico hoto bek ftrgat, veš. Pes prleti, bivši za njim. Rex, 

Rex, se je drl. Meni nič ni naredo pes. Na njega je skočo, ne, pa ga je začel cotat. On pa 

pred pesom beži, tu iz tote strani. Bivši za pesom. In nevem kdo, on si je že prej mogo nož 

skrit, ne, taki meser. In ko ga je pes pa bivši, Liotov oče je na hrbtu ležo, ne. Bivši ga je tak 

za eno ramo dol držal, s toto pa ga je po faci, ne, pač klko se je umikal. Dobo je pač, kaj je 

dobo. In točno na srčno stran, ne, ko je nekak, ko je oni mel toto roko fraj, ne, od Liota ata, 

ne, in je, od neki je potegno nož, pojma nimam, ker sem na toti strani stala jas, nisem vidla 

tak, razumeš, ker je to vse tak na hitro, pa pes, pa vsi, pa vsi so se drli, pa nevem kaj, pa 

mali se je jokal, pa nevem kaj. In ga on gre pa ga na srčno stran pikno, ne. 

Ob opisu situacije se mati poglobi še v občutke bivšega partnerja in opiše, kaj bi naj le ta v 

trenutku, ko je bil zaboden, občutil. Iz tega je moč razbrati naklonjenost s strani matere 

do njega. 

Pol pa nekaj čuti samo toplo, veš. Zadi, ne. 

Seveda je sledil novi partner, ki je prav tako imel težave z zakonom. Opisala ga je kot 

osebo, odvisno od igric. Zanimivo pa je dejstvo, da je tukaj celo omenjala sina, vendar pa 

kljub temu, da novi partner ni imela dobrega odnosa s sinom, to ni bil zadosten razlog, da 

bi se postavila zase. 

 On je bil nor na igrce. On je mel, midva, jas sem kupla toti play station dvojko takrat za 

Liota, špilo pa jo je on. Ker se je ful razburjal zraven, zaradi tega pa, ker če sta pa skup 

špilala, ne, on je zares špilo, Lio pa veš tisto, kolko je bil, bol mali še je bil, štiri, pet let star, 

nevem, tam nekje pet let. In ne da bi se oni pusto malo, ne, ne, da bi mu pusto, da zmaga. 

Razumeš, ne, on je tisto, ne, samo da ni. Tepa je Lio pač šel v svojo sobo, pa se mulit pa 

joka pa sem pa tja, pa sej so moje igrce pa ja, saj sem jas kupo nogomet, tak nogomet 

večinoma. 



Ferlin, A. (2013). Rejništvo – kratkotrajna ali dolgotrajna rešitev? Diplomsko delo. 
 

61 
 

S tem partnerjem je še danes poročena, šlo pa je prav tako za poroko, ki mu je zmanjšala 

zaporno kazen. Tukaj spet omenja očeta kot osebo, ki je poskrbela za vse potrebne 

priprave za poroko. 

Z totim, ko sem še zdaj poročena z njim. V glavnem, no, ko je bil v zaporu, prej sma se 

ženla, ki nama je še ata vse zrihto. Ata je šau tu v toto gostilno, zdaj je kitajska, prej se je 

reklo, nevem kak se je prej reklo, v glavnem živo muziko pa to so meli pa torte so delali pa 

vse, ne, in ata mi je vse porihto vuni za, jas sem mela samo dve priči, pa midva kaj sma 

bla, pa to je to. On je prišo z zapora ven, pa sma se oženla, pa je mogo it ob petih nazaj. 

 

Očetova smrt 

Oče je bil eden pomembnejših likov v njenem življenju. To lahko razberemo iz tega, da ga 

vedno omenja kot rešitelja. Njegovo smrt bi lahko definirali kot dogodek, ki je pri njej 

povzročil destabilizacijo (primerjaj Nölke, 1999). Najprej podrobno opiše situacijo, ki je 

očeta pripeljala do bolnišnice. 

Tu je eni sosedi gobe noso. Tu je, ko je še bla Esmeralda, veš, tista limonada, je ona, je leso 

v bistvu dol zaprla, ograjo, ne, dol zaklenla, da ni noben not prišo. In je moj ata prek skočo 

in mu je uspelo. Pa ji je na, pred vrata postavo gobe, ker je bil ful gobar, je rad gobe 

nabiral, če ni mel dela, bilokaj, je šel pač gobe nabirat, tak da je pol prodajal pa je bil 

vseeno neki dnar. Ko pa je nazaj skočo, pa je pado direktno na hrbet, ne. In takrat se mu je 

začela voda nabirat. Eno leto je to trajalo. Pa ga bolelo, pa sem pa tja, pa je tu, tu je še bil 

prej fotelj, ampak ni nič jamral kaj dosti, pa dosti je tud kadil on, ne. On je po dve tri škatle 

skadil, ne. 

Ob pripovedovanju o očetovi smrti se mati večkrat zlomi in zajoka. Natančno opiše dan, 

ko je oče umrl. Še vedno ostajajo nerazčiščene stvari v povezavi z očetom, o čemer 

odkrito spregovori, vmes pa se tudi popolnoma zlomi.  

Jas sem takrat delala dva šihta. Dopoldne tam, popoldne tam. Pol pa sem rekla šefici, ne, 

daj spusti me malo prej domov, jas nisn mogla it na obisk k ateju, ne. Sem rekla, daj spusti 
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me malo prej domu, tak da sem bla, sem kolega poklicala, pa je prišo po mene, me je pelo 

k ateju gor, ata je že bil, je že mel masko gor, takda nekej še mi je htel povedat, ampak 

nevem kaj, ampak to še me dandanes muči, veš (zajoka). Aaa, spravi se k sebi. Takrat sem 

prišla gor ob neki devetih, pol devetih, devetih. Tam so bli glih taki, ko so že za konec. Te je 

pa doktor reko, je reko, samo pet minut, sem rekla, ja, tolko da ga vidim. Ob enajstih pa je 

tak umro. 

Po opisu takratne situacije še doda nek svoj ritual, ki ga ima v povezavi z očetom, saj hodi 

na pokopališče, kjer očetu zraven sveče prižge še cigaret. 

V glavnem, vsake tolko grem sveče prižgat, zaj pač vzdihno je. Kaj naj. Pa tisti cigaret mu 

prižgem pa…zato ker se mi zdi, da ko me je proso, veš, včasih, da naj kupim eno škatlo 

cigaretov pa mu nisem, ne, veš, zato zdaj mogoče to delam, da mu prižgem cigaret. Glej, 

na, če ti prej nisem mogla dat cigareta, mej vsaj zdaj. 

Tudi sama v očetovi smrti vidi popolno destabilizacijo svojega življenjskega položaja, s 

čemer tudi poveže svoje obiske pri psihiatru.  

To zdaj deseto leto teče, odkar je umro. In od tistega časa je mene strlo totalno, ne. Takrat 

pa sem pač začela, mislim sem si psihiatra poiskala, kaj še dandanes hodim k njemu. 

 

Partner po očetovi smrti, srečanje s prostitucijo in odhod v varno hišo 

Po očetovi smrti je sledil partner, ki jo je seznanil oziroma prisilil v prostitucijo. Tukaj se 

prvič pojavi tudi občutna skrb za sina, ki je bil izpostavljen tem prizorom. Opiše, kako je 

potekala prostitucija, koliko je bilo zaslužka, kako jo je partner izkoriščal, hkrati pa ga že v 

naslednjem koraku opravičuje, ker je bil bolan.  

V bistvu prisilo me je v prostitucijo. Delala sem v bistvu, mogla delat za njega. Ampak sem 

se pa bala za Liota. Liota sem kolkokrat ven pred vrata postavla, bosega, ker je oni reko, ja 

totega še boš vzela, ker je ura, telefon cinglo, razumeš, ob pol osmih al pa ob pol devetih, 

ja naj še gre mali malo dol. Rolete so ble spuščene, dve sobi sta ble. Jas sem bla v dnevni 
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sobi, kuhna. Pol me je s totim, ja zakaj tablete, zakaj ovo, ono. Čeprav. On je šizofrenik bil 

drugače, ne. In sej ni čudno, da je tako delo z mano.  Vedno je mogo mali bit doli, sobote, 

nedelje, vse. On je na meni miljon sedemsto dnarja zaslužo. Miljon sedemsto tolarjev, so 

še takrat bli, ja. Vozo lepo mercedesa, pol si je nekega opla novega kupo pa take stvari. 

Drugače je pa prodajal parfume okoli. Bla je sicer dvakrat policija gori pri meni. Ampak jas 

sem mela nož za hrbtom. Samo pisni, je reko, jas te takoj, ko gre policija, zaštiham. Pa sem 

bla tiho. Kaj sem jas mela Liota za sabo, kaj bo Lio brez mene. S tem, da je totim ljudem, 

ko so hodli gor, pač moški. Ja hitro ga porihtaj, ne. On pa je v drugi sobi bil, veš, pa poslušo 

zraven, kak jas jamram pa če jamram pa ovo pa ono pa sem tja pa dva ena tja pa take 

finte, veš. 

Partner jo je vpeljal tudi v svet bioenergetikov, ki naj bi jo očistili odvisnosti. 

Bioenergetičari, nevem, ko te očistijo alkohola, mamil, tablet, vsega, ne. In mene pa, mene 

je dol vozo, veš. Jas sem takrat res v to verjela, ampak pol sem vidla, da s tega v bistvu nič 

ni. Da to brezveze hodim dol, mislim, še dalje se je vse skup dogajalo. Še dalje sem fčasih 

kaj spila, še tablete jemala dalje, mislim, ni mi nič kaj pomagalo.  

Zaradi sinovih težav v šoli je bila primorana obiskati center za socialno delo, kjer se je 

izpovedala in tako z otrokom pristala v varni hiši. 

No, prijem jas na socialno, povem svojo zgodbo, sem rekla, mam nekaj drugega za 

povedat, ne samo to, da bi Liotu se pomagali učit, ne, mislim, da se uči. Sem povejala 

svojo zgodbo, socialna je samo pobasala mene pa tamalega, rekla, nič, gremo v varno 

hišo. Poklicala okoli, kej je fraj. 

Zgodbo o obisku centra za socialno delo in o odhodu v varno hišo na hitro obrazloži in ji 

nekako ne daje nekega velikega pomena. Razlaga jo v stilu nečesa čisto vsakdanjega. Kot 

bi govorila o obisku trgovine ali o vremenu. Verjetno na tak tudi meni poskuša vse skupaj 

prikazati kot nekaj vsakdanjega, hkrati pa odvrača pozornost od namena in uporabe 

omenjane institucije. 
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Novi partner in odhod prvega sina v rejniško družino 

Ob prihodu v varno hišo in v novo okolje je spoznala novega partnerja. Pove, da jo je celo 

sin opozoril, naj se ne zapleta z njim, vendar ga ni poslušala. Nato so ju s sinom izključili iz 

varne hiše. Razloga za to se mati dobro zaveda. Priznava lastno krivdo za izselitev iz varne 

hiše. Razmerje z novim partnerjem omenja kot nekaj, kar se je pač zgodilo, ker se to njej 

vedno zgodi. Zaveda se svojega začaranega kroga nasilnih partnerjev, očitno pa ne zmore 

živeti sama, brez partnerja oziroma se verjetno boji samote. 

Še Lio mi je takrat reko, daj mama nea s totim hodi, rajši idi z atejom nazaj, ne pa take 

finte, ampak nisem ga poslušala, ne. Rajši bi bla sama. In pol sem dobla kao ultimat, da v 

sedmih dneh se moreš odselit, če, ker ti greš v varno hišo zaradi tega, da se rešiš totih 

nasilnežev, ne, jas sem si pa tam pač našla tega, on mene. 

Odhod sina v rejniško družino je le na kratko omenila. Ni se posvetila opisovanju dogodka. 

Verjetno je bila situacija pretežka za njo. Omenila je le, da je novico sporočila novemu 

partnerju. Spet pokaže, da so v ospredju predvsem zgodbe o njenih razmerjih, ki nikoli 

niso dobra zanjo, vendar pa jih vseeno poizkuša ohranjati.  

Takrat je že bil Lio v rejništvu. Jas sem pol nekak partnerju napisala sms, Liota sem dala v 

rejništvo, ne, in takrat je prišo za mano, ne. 

 

Razvijanje partnerskega odnosa in rojstvo hčere 

Mati je ostala skupaj s tem partnerjem in kmalu za tem tudi zanosila. Predstavi tudi 

partnerjeve obljube o nenasilnem odnosu, ki pa se kaj kmalu sprevrže v nasilnega. 

No in jas sem pol zanosla z deklico (v nadaljevanju Lara), ne. Ko sem bla v tretjem mescu 

nosečnosti, me je v trebuh brcno. Ampak, čeprav mi je oblubo, je reko, vsi so te tepli, vsi so 

te meli za neko tako, ovo ono, je reko, jas nebom roke položo na tebe, ne. Evo, tri mesce 

sem bla noseča, me je v trebuh brcno. Tak da me je odpelalo iz dnevne sobe v, skor do 

kopalnice. Tak da bi lahko še takrat splavla z Laro, ne. Pol pa se je začelo, ne. Ljubosumje, 
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ovo ono, te je bil pust, sem tja, nisem šla nikamor, sem misla, nem te doma samega 

puščala, razumeš, zraven ni htel it. 

Tukaj opisuje tudi nenehno preseljevanje zaradi finančnih težav. Rojstva hčere posebej 

sploh ne omenja, tudi trenutka, ko ji je bila hči odvzeta, ne omenja. To, da je šla tudi hči v 

rejniško družino je moč razbrati le z naslednjega stavka. 

Te je že Lara bla v rejništvu. 

 

Rojstvo tretjega otroka 

Tretji otrok je bil očitno načrtovan, kljub temu, da je mati imela v rejništvu že dva otroka, 

od tega enega z istim partnerjem, s katerim je bil spočet tudi tretji otrok. To, da je bil 

otrok načrtovan, je mati dokaj nazorno orisala, hkrati je povedala, da je sin bil njegova 

želja, kar je poudarila še s tem, ko je rekla: »Dobo je sina takrat«. 

Takrat je reko partner, ja jas bi mel sina, jas bi mel sina. Jas pa nisem htela več met, veš. In 

je neke tri al štiri mesce trajalo, je reko, pa jas več nisem ploden al pa ne morš ti zanosit, 

ne. Sem rekla pa v bistvu tisto kar si nejbol želiš, ne gre ravno pri takih stvareh. Sem rekla, 

nea si želi, nea študiraj, ko kaj jas vem, seksama, razumeš, neja študiraj na to, joj, zaj pa 

mo narejo sina. Zaj mo naredo sina. In evo, ne. Dobo je sina (v nadaljevanju Leon) takrat. 

Vmes je opisovala tudi pomoč, ki jim je bila nudena s strani centra za socialno delo. 

Takrat smo tudi meli pomoč na domu. hodla je dvakrat na teden ena. Ampak ona je 

tamalega mela dve minuti v rokah, pa je rekla da jo roka boli, ne, in nobeden od naju ni 

pusto, da bi ga dolgo držala, ne. Pa nobeden od naju ni vmes šau v trgovino pa ne nič, ne, 

obadva sma bla doma. Tak da niti nebi rabla neke pomoči al bilo kaj, ker tak ni bla v 

nobeno pomoč. In smo to probali nekak ukinit, ne. 

Situacija je pripeljala tako daleč, da je ona sina pustila pri očetu. To povezujem tudi z 

dejstvom, da z njene strani ta otrok ni bil najbolj zaželen, glede na njena pripovedovanja. 



Ferlin, A. (2013). Rejništvo – kratkotrajna ali dolgotrajna rešitev? Diplomsko delo. 
 

66 
 

S tem, da je prišlo pol to tak daleč, da sem jas tudi dostikrat šla. V glavnem, vedno bolj je 

blo, kak ti naj rečem. Vedno slabše, vedno bolj nekak, kak naj zaj to povem. Niti neke 

ljubezni, niti nekega spoštovanja. Samo neko kreganje. Kak naj to povem. Midva sma bla 

dve uri skup pa še ko me je nagnal ven s stanovanja, ko mi Leona ni htel dat. Sem rekla, 

ok, jas grem. Ni mi ga htel dat. Sem rekla dobro, kaj se bom te jas cotala za njega, da še 

mu kaj narejim, da mi dol pade al bilo kaj.  

Po določenem času oče več ni zmogel z otrokom, zato ga je dal v rejniško družino, kjer sta 

že bila njegov polbrat in sestra. To je mamo močno razjezilo. Tukaj prvič pokaže, da ji ni 

vseeno, ker so otroci v rejništvu. 

Pol pa ko sem čula, da ga je dal v rejništvo, ne od njega, ampak od Liota, ne. Tepa sem 

mislila, da se mi bo zmešalo. Tepa je blo gotovo. Sem mislila, zakaj ga nisem pripelala k 

sebi. Jas sem takrat že tudi tu živela. Blo je vse porihtano, blo je vse spucano, vse, sobo bi 

mu lahko tam zadi naredla naprimer, bilokak, razumeš, nič mu nebi falilo, ampak ne, on 

ga je rajši dal tja. 

V očetu dveh njenih otrok išče krivca za to, da otroci niso pri njej, oziroma bolj konkretno 

tretji otrok. Poskuša se potolažiti s tem, da bi ona zmogla poskrbeti zanj, vendar pa ga je 

oče prehitro dal v rejniško družino in zato ona tega ni mogla izvesti. Kajti stanovanjsko je 

imela vse urejeno, nekako pa pozablja na dejstvo, da je otroka pred tem »zapustila« 

oziroma pustila v skrb očetu. 

 

Sedanji partner, četrti otrok in odvzem tega otroka 

O tem, kako je spoznala sedanjega partnerja, ni izgubljala besed. Predstavila je predvsem 

situacijo po rojstvu četrte hčere (v nadaljevanju Larisa), ki je hči tega partnerja. Gre za 

opis posredovanja socialne službe, ki je preverjala stanje v družini. Le to jo je zelo motilo 

in spet predstavlja odlično vlogo grešnega kozla za vse njene težave- 

Dosti pa je tudi socialna kriva, da sma se midva skregala. Ona je dosti njega ob živce 

spravljala, mene pa glih tak. Vsaki dan skoro me je klicala, kak ste, ono sem tja, zakaj nebi 
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blo boljše, če bi Larisa šla tja, pa take stvari. Tak da sem rekla, pol pa je šla še ono sem 

pošiljat. Je ona rekla, pa daj pusti jih pri miru, če pa je vse vredu, zakaj bi mogla še ti 

nalagat pa jih klicat, pa ja oglaste se te, vsaki teden bi mogla jas na socialno hodit.  

Natančno je tudi opisala dogodek, ki je vplival na odvzem hčere. Kot glavnega krivca vidi 

finančne težave, medtem ko omenja prisotnost alkohola in pomirjeval čisto sproščeno in v 

tem ne vidi nekih razlogov. V bistvu gre za način predstavitve »ena stvar pripelje do 

druge« in v tem primeru je v njenih očeh glavni krivec denar. 

In glih zadnji trenutek je počlo. Počlo pa je samo zaradi tega, ker je socialna dosti 

pritiskala na najdva, no moja socialna ne, z njo se da nekak normalno menit, pa tudi 

njegovi delodajalci. On ni dobo dnara. Te sem jas mogla klicat, čuj, vprašaj ga, sem tja, 

kak, ti misli dat dnar al ti ne misli dat dnara. Pol sma dve pivi spila, tam gori še je bla ena 

apaurin tableta, ker mi je enkrat bogsigavedi kdaj tu za pečjo padla, in sem jo vzela, tak 

sem tudi na policiji sem tudi na socialnem tak pravla. Pol pa me je vprašala, kolkrat, od kaj 

je mala šla, kolkrat sem se napila. Sem pravla, niti enkrat ne.  

 

Stiki z otroki 

Trenutno stiki z otroki potekajo enkrat mesečno. Mati si želi pogostejših stikov, vendar ne 

zmore izpolniti svoje želje, saj ji finančno ne znese tako pogosto hoditi na obiske. V 

pogovoru si vse preračuna, vendar se zaveda, da več kot enkrat mesečno ne bo zmogla 

obiskovati otrok. 

Zdaj grem enkrat mesečno, zaj smo se enkrat mesečno po moje je blo po štiri ure, dobro, 

sej je nekje štiri ure. 

Opiše na kratko, kako potekajo stiki oziroma kako se je otroci razveselijo, veliko pozornost 

pa nameni tudi pohvali rejniške družine in temu, da se zaveda, da je za njene otroke 

dobro poskrbljeno. 
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 Zaj Lara veš kak me napade, pol pa še Leon zraven. Najrajši pa bi, da bi hodla vsakih 14 

dni, glih zaradi najmanjše, zato da…sej vem da rejnica dobro skrbi za njih, pa vse majo, pa 

kak naj rečem temu, nič jim ne manjka, niti jesti, niti mislim, grejo kam, se odpeljejo na 

morje. 

 

Trenutno nudena pomoč in zahteve s strani centra za socialno delo 

Glede pomoči in zahtev s strani centra za socialno delo omenja terapijo, ki jo morata 

obiskovati s partnerjem. Omenja tudi prevoz na stike, ki ji ga občasno omogoči socialna 

delavka, ker sama ne zmore, med zahtevami pa je izpostavila le finance oziroma 

pokrivanje dolgov. 

To so nama zdaj dali, terapijo. To, s tem da moremo vse račune za nazaj poravnat. S tem 

da so popravli, so napisali, da zagotavljamo. Ne morem jas zagotovit, da bom poravnala, 

če nimamo nekega stalnega dohodka. Tak da tisto je pol popravla. Moja socialna je meni 

rekla tak, je rekla, zaj vaju peljem, ko greta prvič, pol bota pa mogla sama hodit, jas vaju 

nebom mogla vozit nonstop. 

 

Trenutni odnos s partnerjem in razmišljanje ob trenutni situaciji 

Trenutni odnos s partnerjem opisuje kot nekaj dobrega, pozitivnega. Pohvali ga, primerja 

ga tudi z bivšimi partnerji in poudari, da on ni tak. 

Zdaj se dobro razumema, vse se zmenima. Saj res je da vse pospravi pa nareji za mene, pa 

pod gor zbriše pa, omare, nevem, bilo kaj. Ker vsakega kaj sem mela, al me je tepo, al me 

je v bolnico spravo. Čist vsi, od prvega do zadnjega. Samo kaj sem z njim skup zdaj dve leti 

pa pol, ko me ni tepo. 

Materi je trenutno v interesu le vrnitev najmlajše hčere, o vrnitvi ostalih treh otrok več ne 

razmišlja, saj se sama zaveda dejstva, da ne bi zmogla poskrbeti za vse štiri. Vendar pa 

tekom pripovedovanja omeni tudi to, da bi v prihodnje imela še enega otroka, ker je zdaj 
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ponovno ostala brez otrok. Njeno razmišljanje dojemam kot nezrelo in neodgovorno. V tej 

točki lahko rečemo, da otroke na nek način vidi tudi kot nek ohranitveni dejavnik 

partnerske zveze, ki so več kot očitno smisel njenega življenja. 

Po šestih mescih naj dajo neko mnenje, kak sma midva zdaj, in da mala hodi nazaj vsaj čez 

vikend, mogoče za en dan, magari za pol dneva od začetka, pol za en dan, za dva dni, pol 

za vikend, kaj jaz vem, take stvari. Tak si jas to nekaj predstavljam. Saj sem rekla, da jo 

dobim vsaj za leto dni nazaj, takrat bo stara leto pa pol, ker otrok se začne zavedat tam 

nekje pri tri leta pa pol… Saj sem rekla danes socialni, kaj pa če si nea dam zamašit 

jajčnikov, sem rekla, pa še enkrat zanosim. Kaj mi bote otroka direkt z bolnice pelali. Pa je 

bla tiho. Zato ker je partner enkrat eno tako vn butno. Mejva še enega. Sem rekla, kaj 

misliš, da boš s tem Lariso nadomesto. Otroka bi mela pri sebi… 

Vseeno še vedno omenja bivšega partnerja, s katerim ima dva otroka. Skrbi jo, kakšno 

mnenje si je ustvaril o njej. Izpostavi dejstvo, da ima štiri otroke v rejništvu, vendar le v 

kontekstu, kaj si bo pa zdaj glede tega mislil bivši. 

Zdaj se mi oni lahko v ksiht smeji. Si misli, mogoče je s toto žensko res nekaj narobe, si 

misli, štiri ma, pa vse štiri ma v rejništvu. 

 

Odnos z najstarejšim sinom 

Glede trenutnih odnosov s sinom izpostavi dogodek, ki se je zgodil nedolgo nazaj. 

Pri Liotu pa, kolko je zdaj, ene tri štiri mesce nazaj, pet. Pa mi je reko, v kuhnji smo sedeli, 

pa mi je reko, je bla socialna zraven, rejnica pa je bla v kuhnji. Je reko, ti nisi moja mama, 

rejnica je moja mama pa pokazal na njo. 

Ob opisu tega dogodka je zajokala. Iz pripovedovanja o sinu občutim močno navezanost s 

strani matere in neko spoštovanje. Mati namreč izpostavi tudi dejstvo, da jo skrbi, kakšno 

mnenje ima sin o njej. To naredi preko razlage njegove reakcije ob odvzemu najmlajše 
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hčere. Skrbi jo tudi, kako gleda na zdajšnjega partnerja. S težkim srcem pove tudi, da ji je 

sin povedal, da ga je izgubila. Nima se namena vrniti k njej. 

Saj že rejnica mi je rekla, da al mi je socialna rekla, da nič ni reko, ko je mala prišla, da je 

reko, saj sem tak vedo. Pa tudi partnerja ma verjetno v slabi luči zdaj. On je meni takrat 

reko, tam neki 11 let star, sem se odločo, če bi hoto k tebi nazaj it al pa ne, pol pa več ne. 

Zdaj se več nebi vrno k tebi.  

 

 Povzemalna diagnostična ocena 

Biološka mati dokaj podrobno opiše svoje težko otroštvo, ki je bilo polno nasilja. 

Izpostavlja predvsem prisotnost alkohola pri njeni materi, očeta vidi kot edini pozitivni lik 

v otroštvu. Zaradi nenadzorovanosti se dokaj hitro sreča z odklonskim vedenjem, tudi 

sama namreč začne popivati že v najstniških letih. Takrat se začne tudi njena težnja po 

partnerju, vendar pa pri izboru le tega nima "sreče", saj vedno znova naleti na nasilneža, 

ki jo pretepa ali izkorišča še kako drugače.  

Smrt njenega očeta predstavlja destabilizacijo njenega življenjskega položaja in od tistega 

trenutka naprej začne toniti v globine. V tistem obdobju že ima enega sina. S spodbudo 

partnerja se začne ukvarjati s prostitucijo, kar na koncu privede do tega, da ji odvzamejo 

sina.  

Mati pozneje rodi še tri otroke. Med pogovorom omeni, da bi mogoče imela še enega, saj 

so ji vse odvzeli. Živi v prepričanju, da ji bo uspelo obdržati kakega otroka, ki ga bo rodila, 

ne pomisli pa na to, da bi raje poskušala kakega otroka dobiti nazaj. 

Glede na njeno zgodbo bi lahko rekli, da v partnerjih išče svojega očeta, saj med 

pogovorom med drugim omeni očetovo ljubosumnost in nasilje, ki ga je izvajal nad 

mamo, čeprav ta del zgodbe poskuša prikazati na tak način, da je za opisane izbruhe 

odgovorna njena mama. Vsa njena partnerstva so namreč bila prav tako prepredena z 

nasiljem. 
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V otrocih mati vidi edino stalnico svojega življenja, zato bi rada ob sebi imela vsaj enega, 

in če to pomeni, da mora "narediti" novega, bo to tudi naredila. Otroci predstavljajo tudi 

nek varovalen dejavnik, saj jo ohranjajo na tej stopnji, kot je. Vseeno se namreč trudi biti 

mama vsaj tisto uro na mesec, ko potekajo stiki in če ne bi imela te "obveze", ne bi imela 

nekega razloga za obstoj. 

Oblike pomoči, ki bi bila najbolj primerna zanjo, ne vem definirati. Ogromno oblik pomoči 

ji je bilo že nudenih, od zdravljenja od odvisnosti, psihiatrična pomoč, terapevtske 

skupine, tudi sin ji je zagrozil, da se ji bo odpovedal, vendar ni bil dosežen večji premik v 

načinu njenega življenja. Očitno je, da mati ne zmore drugega načina življenja, saj je že v 

otroštvu bila deležna takih vzorcev. S tem, ko ima možnost vsaj enkrat mesečno odigrati 

vlogo matere, pa je poskrbljeno vsaj za stagnacijo njenega življenjskega položaja. Misel na 

dejstvo, da je za njene otroke dobro poskrbljeno, jo pomirja in skrbi za to, da ne nazaduje. 
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6.5. Pogovor z mladostnikom 

 

 Opis konteksta izvedbe pogovora 

 

Pogovor z mladostnikom je bil dokaj sproščen. Glede na to, da ga osebno poznam, sem 

kljub temu z intervjujem dobila kar nekaj novih podatkov predvsem glede njegovih čustev. 

Pred začetkom intervjuja sem mu obrazložila, o čem ga bom spraševala in mu povedala, 

da naj bo to kar je, ter da naj ga snemanje in dejstvo, da se poznava, ne motita preveč. 

Opozorila sem ga na to, da ga bom verjetno zaradi pridobivanja osnovnih, objektivnih 

podatkov vprašala tudi take stvari, ki jih sama že vem. Intervju sva izvedla kar na kavču. 

Oba sva se udobno namestila in potem začela. Na začetku je bila situacija malce nerodna, 

vendar je pogovor potem kar lepo stekel.  

Na vprašanja o svoji preteklosti je odgovarjal dokaj na dolgo in odkrito. Naletel je na 

težavo, ko ni vedel, ali lahko pove, da se je mama »prodajala« in je to besedo najprej 

zašepetal, jaz pa sem mu nakazala, da lahko pove na glas. Tukaj ni šlo za sram pred 

dejstvom, da je mama bila prostitutka, ampak ni vedel, če je to primeren izraz za 

snemanje.  

Seveda čaka, da ga skozi intervju vodim z vprašanji in podvprašanji, pri nobenem 

vprašanju pa ne pokaže zadrege. Vodenje z vprašanji je posledica tega, da se poznava, saj 

mladostnik ne ve točno, kaj vse mora povedati, ker pove veliko takih stvari, o katerih sva 

se že pogovarjala in predvideva, da so meni že poznane. 

Ker sva si dokaj blizu, mu ni bilo težko govoriti o svojem življenju in težkih izkušnjah, prav 

tako pa je odkrito govoril tudi o svojih čustvih in načrtih za prihodnost. Na koncu 

intervjuja sva bila oba zadovoljna. Jaz sem bila vesela, da se mi je tako zaupal, on pa je 

čutil neko olajšanje, saj je lahko izustil svoja čustva in želje nekomu, ki mu zaupa. 
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 Analiza narativne biografije 

 

Fant je star 16 let. Obiskuje drugi letnik srednje šole. Že sedem let je v rejništvu, prej je 

živel z mamo in njenimi občasnimi partnerji. V rejništvu z njim odraščata dve polsestri in 

polbrat, vsi so mlajši od njega, ima pa še tri rejniške sestre, dve sta starejši od njega. Ima 

tudi polbrata po očetovi strani, ki ga ne pozna. Kot svoje sorodnike dojema sorodnike 

rejniške družine. 

 

Preteklost – življenje v biološki družini 

Mladostnik se svoje preteklosti oziroma življenja v biološki družini kar dobro spominja. Že 

takoj na začetku izpostavi dejstvo, da je oče bil odsoten in da je za njega pogosto poskrbel 

dedek.  

Smo živeli jas, mama, dedek, babica, stric pa teta in pač ata je bijo že od mojega drugega 

leta v zaporu, ker je pač delo malo norije, krau je, pač dostakrat je za mene poskrbo dedek 

pa to. Dostakrat je za mene skrbel, ker je mama dosta okrog hodla pa norije delala in mi je 

pač on bil nadomestna mama in ata pa to. 

Mamo omenja kot osebo, za katero je kot otrok moral skrbeti oziroma je vsaj to poskušal, 

vendar ni zmogel.  

Mama je tudi veliko pila in veliko sem z njo hodil, moral hoditi po gostilnah, ka sem jo na 

nek način pazil, sam sem bil še vedno premajhen ka bi jo lahko ustavil, te ko se je napila, 

sta se s partnerjem skregala, jo je pretepel, sta se stepla, jas pa sem polek bil pač, al pa so 

me vun poslali.  

Osredotoči se tudi na mamine partnerje, ki so se izmenjevali. Da pritegne pozornost, 

uporablja sarkastične primerjave s spodnjim perilom, pove pa tudi o nenehni prisotnosti 

nasilja.  
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Tam je mela partnerja, ki je bil tudi malo tak, agresiven, jo je pretepal. Potem se je mama 

tudi poročila s tem. Po enem leti ali dveh, da pač sprla sta se al kej je blo. Tudi sta se 

zaradi pretepanja sprla in sta pač šla narazen, ali naj bi drugo mel, nevem zdaj točno. 

Mama je itak hitro menjala partnerje. Je mela enega, nevem od kod, ne tak dugo, pač tak 

kak za menjanje gat al kak bi reko. Tepa je prišo en. Tepa je tistega mela. 

Z veliko previdnostjo pove tudi o mamini prostituciji. Ne ve točno, kako bi se izrazil, ker ne 

bi rad uporabljal grdih izrazov.  

Sam tisti jo je, kak bi pač reko, prodavo jo je. Kak je pač trgovina z ljudmi pa to in pač je 

mela stranke, določene.  

Opiše tudi dve situaciji v povezavi z mamino prostitucijo. V prvi opiše, kako je zaradi tega 

bil izpostavljen ulici, v drugi pa primer, ko je moral kot otrok v sosednji sobi poslušati 

mamo s strankami.  

Ko je mela stranke skoraj vsaki dan, sem moral ven iti, tudi en dan se spomnim, ko sem bil 

pri vrtecu, sem mel veliko takih prijateljev, ko so bili starejši, pa tudi nekaj mlajših, sam so 

bili Romi in se spomnim, da ko so mi pri vrtecu, ko sem bil kakih sedem let, so mi ponudili 

tudi travo, sam sem bil že tolko pameten da nisem kadil travo, kadil sem že, en dan, pa ko 

je mama mela stranko, sem moral s tistim njenim tipom v sosednji sobi bit, mi je on držal 

usta dol, da sem moral bit na nek način tiho, ne. 

Pri preteklosti še posebej izpostavlja nasilne dogodke.  

ko je bila pijana me je tudi vrgla v steno, pač velikokrat me je pretepala. Pač sem mogo 

tudi gledati, ko si je ona žile rezala, ko je bil umivalnik pun krvi. Sam sem ji mogo tudi 

takrat pomagati. Enkrat so, se spomnim tudi takrat, ko sta se z enim partnerom, sta se 

skregala pa ga je z nožom tudi vrezala. 

S podvprašanji odkrito spregovori o težavah, v katerih se je znašel zaradi nefunkcionalne 

vloge njegove matere, za katero je dejansko moral poskrbeti sam. Odkrito spregovori tudi 

o svojem odklonskem vedenju.  
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Pač, tak ne pač. Mogo sem jo paziti pač ne, ka nede kakšne gluposti naredla pa to. Pa te 

sebe še polek skrbeti pač ka včasih nisma mela za jesti pa sem mogo iti krast v trgovino pa 

to, pa te ka sem se najo kakšnih sladkarij al pa kej. Ka neje poskrbela za mene, ka sem bijo 

podhranjeni…Pila, droge uživala, to so itak že alkohol pa to, se prodovala pa to, pa tepla 

po gostilnah, no to je že itak delala v pričo mene sam te…Prva šola je bila, ka sem enega 

zbijo, te so me vrgli, na eni drugi šoli pa sem učiteljici ravnilo v glavo vrgo, tepa sma se 

preselila z mamo v varno hišo.  

Preteklost mu predstavlja negativno obdobje, v katerem je med drugim moral prevzemati 

tudi vlogo odraslega, ko je bil primoran poskrbeti za svojo mamo. 

 

Sedanjost 

O sedanjosti govori kot o obdobju popolnega zadovoljstva. Zadovoljen je s svojim 

načinom življenja, ki je zanj v primerjavi s preteklostjo »bolj zdravo«. 

Fejn, lepo, odlično. Več dobim, tudi toto znanje pa to, kej ga prej nesem mogo dobiti, bole 

zabavno je življenje, bolšo, bolj zdravo, pač vse kej je negda bilo negativno, je zej 

pozitivno. 

Izpostavi, da se izogiba odklonskemu vedenju. Pove, da se je izboljšal njegov učni uspeh, 

pohvali pa se tudi z družino, ki je sedaj boljša v primerjavi z biološko. 

Ne pijem, ne kadim več, mom bolše prijatele, prijazno družino, boljšo družino, boljše se 

učim, to je to. 

S podvprašanji mi uspe priti do podatka, da pa ga vendarle skrbi za biološko mamo. Sicer 

pove, da si mama sama izibra svojo pot, vendar pa skozi pogovor vseeno zaznam skrb za 

njo.  

Malo me že skrbi kak je z mamo, lani me je bole pa to, ka bi se ji kej zgodilo, zej pomali pa 

mi je že tak, kak de si postlala tak de tudi spala. 
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Rejniška družina 

Glede življenja v rejniški družini mladostnik že prvi vtis opiše kot neko pozitivno izkušnjo. 

čisto mimogrede omeni, da je v družini ostal z upanjem, da se bo biološka mama uspela 

preusmeriti na prava pota, torej da bo izpolnila pogoje, ki so potrebni za njegovo vrnitev k 

njej. Temu ne daje velikega pomena, ker verjetno poskuša prikriti razočarnje in žalost, ki 

ju občuti v povezavi s svojo biološko mamo.  

Ko smo prišli v rejniško družino, smo si ogledali. Pač moj prvi vtis je bil zelo dober, vsi so 

bili prijazni. Sem vedel, da bom tu živel bolje, zato sem tudi takoj prvi dan že takoj ostal v 

rejniški družini z upanjem, da se bo mama popravila. Kaj bi reko. Na začetku je blo tak 

malo čudno, se moreš navaditi, vključiti, ko prideš v novo družino, samo sem se hitro 

vklučijo. 

Življenje v rejniški družini oriše preko vrednot, ki so mu dane. Spet se pojavi primerjava s 

preteklostjo, izpostavlja pa tudi nove prijatelje. Poudari zdajšnje boljše življenje in ga kot 

takega glede na svoje slabe izkušnje v otroštvu privošči vsakemu otroku.  

S svojim življenjom sem zadovoljen. Pač, zej je mi to boljše življenje, ker me znajo 

usmerjati, kaj je dobro, kej je prav. Pomagajo mi pri vzponih in padcih, radi me majo, 

začutiš to ljubezensko družino, ki je prej nisem mejo. Sem mel mogoče samo dedeka, ki mi 

jo je mogoče samo on devo. Pa mam tudi prijatelje, vem se zadržati, več se ne tepem, ne 

vidim več krvi v živo in pač je tu miljonkrat boljše življenje v toti družini in bi si to zaslužil 

vsak otrok, ki živi na totem sveti. In jas sem mel pač toto srečo ka sem prišel v toto 

družino. 

Pri rejniški družini izpostavi tudi tri rejniške sestre. 

Že sedem let mom več sester, kak sem pret reko. Mom še te tri sestre zraven. 

Za njega so to prave sestre, ki mi pomagajo, on jim nagaja, kot vsak mlajši brat starejšim 

sestram. 
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Vredi. Pa pač pomogajo mi pa vse to, či kej nucam. Včasih jim pač nagajam pa to, ampak 

one pač to razmijo, zato ka znojo pač ka sem jau najstnik pa to. 

Rejniške starše kliče ata in mama, saj sta za njega zdaj onadva prava ata in mama. Vendar 

pa je do tega prišlo postopoma. Spet poudarja, da je nehal verjeti v to, da bi se biološka 

mama postavila na noge, kar navaja tudi kot razlog za to, da zdaj živi s svojimi "pravimi" 

starši. 

Na začetku sem skrbnico klico teta, te sem pa začejo klicati mama, skrbnika pa tudi kličem 

ata. Pač ko sem začel verjeti pač da se nem več vrno k svoji pravi mami ne, sem pač začel 

verjeti ka bom tu zej celo, dokaj celo živleje pa to pa bota mi onadva pač prava mama pa 

ata pa te sem jidva začejo tudi tak klicati. Ja, drugače jima nebi reko ata pa mama. 

Povedal je tudi o tem, kaj počnejo z rejniško družino med prostim časom. Početje rejniške 

družine enači s početjem "lepih" družin. Pri izražanju gre predvsem za težavo, kakšen jezik 

uporabljati, saj se mladostnik zapleta med narečjem in knjižnim jezikom. 

Se igramo zunaj, skrbimo drug za drugega, plavat hodimo, pa pač največ igranje pa če 

malo kej pospravimo ka je čisto pa to pač kej delajo tote lepe družine. Ja hodimo dvakrat 

letno na morje, pa te plavamo, pač sako leto hodimo pa to. 

 

Odnos do biološke družine 

Nad mamo je mladostnik popolnoma obupal. Razočaranja ne more skrivati. Upanja, da bi 

se mama "popravila", nima, še manj, da bi se vrnil živet k njej. Tudi za bratca in sestrici 

vidi enako usodo, kot je dočakala njega. Torej odraščanje v rejniški družini ob rejnici, ki jim 

bo oziroma že je, tako kot njemu, mama. 

Zdaj pa ko sem ostal tu, še vedno sem tu. Star sem 16 let, očitno od devetega do 16 leta se 

mama ni popravila. Dobil sem že, dve sestrici sta tukaj pa en brat. Dobijo sem občutek ka 

otroke dela, ne glede na to, kej je že meni storila pa vsi pridejo sem v rejniško družino, 

taka pri meni pač več upanja nega, ka bi se una popravila. Reko sem ji že, ka jas take 
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mame ne potrebujem, ka potrebujem takšno mamo, kot je rejniška mama tukaj, vendar ji 

to ni nič pomagalo. Vem ka se ne bo popravila, ker to pač ni pokazala niti v totih letih tako 

pač da bom ostal tukaj v rejniški družini, pa ne samo jau, ampak tudi brat in dve sestri. 

Povedal je tudi o občutkih do mame. Priznava, da ni ravnodušen, ampak je prisotno 

ogromno jeze, saj njo krivi za svoje nesrečno otroštvo, za nepravilne vzgojne metode. spet 

poudarja, da pri njej več ne bi zmogel živeti. 

Nevem to sam pri sebi rečti pač. Čist malo nekej jo rad mom pač vseeno mi je mama, vačik 

pa k joj nazaj več ne bi šau, zej pa ka bi reko ka jo mom strašno fejst rad to pa nebi mogo 

zagotoviti. Zakej sem jezen na jo? Zato pač ka me je tepla pa to ne, pač to me je fejst 

prizadelo, ka me neje mogla z nekšimi lepimi besedami al pa kej pomiriti al pa zboljšati, 

neje mi dala dobrega živleja pač in to zej, či bi bijo še pri joj bi lehko bijo še v hujšem, kot 

pa sem bil. 

Oče je lik, ki ni bil prisoten. Mladostnik pravi, da si ne želi stikov z njim, ampak glede na 

nadaljevanje pogovora, ko pa vseeno uporabi stavek "če bi", lahko sklepamo, da si stika 

želi, ker potrebuje določene odgovore glede tega, zakaj ni bil oziroma ni prisoten v 

njegovem življenju. 

Za očeta tudi nisem slišal nikdar več. Pri mojih osmih, devetih letih je ven prišel z zapora 

komaj. Te enkrat se je prikazal po treh leti. Potem pa več ne. Nočem niti čuti več za njega. 

Edino če bi ču, bi mu edino povedo pač svoje, kej si mislim, ka za njega nečem več čuti, to 

bi mu povedo. 

K biološki družini spadajo tudi njegovi sorojenci. Pove, da ima polbrata in dve polsestri, 

izpostavi pa tudi, da ima še enega polbrata, ki ga pa ne pozna. 

Ja, mom. Enega brata oziroma polbrata in dve polsestrici, no jas jih mom za brata pa 

sestrici, tepa še mam z atijove stroni pač enega brata, polbrata ne, ki pač še ga nisem 

srečo, zej pa bi bil že star okrog dve leti pa pol. 

Z veseljem pove, da brat in sestri odraščajo skupaj z njim v rejniški družini. Hkrati pa izrazi 

neko žalost glede tega, da so otroci na svetu, saj so morali čez težko obdobje oziroma jih 
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bo to, da niso odrasli ob bioloških starših, spremljalo celo življenje. Ponovno izkoristi 

priliko, da izrazi razočaranje nad mamo. 

Ja bratec pa sestrice so tudi zej v rejništvi tu prinas in pač jas sem fejst veseli ka so lahko v 

bližini mene ka jih niso, ka nam niso pač narazen dali, pač po eni strani pa je tudi to pač ka 

je jih mama pač gor naredla, zato ka pač otroki so tudi trpeli na začetki pač, ka se tudi 

mama ni mogla zbolšati, niti zej se ni zbolšala in pač verjamem ka se niti nede nikdar 

zbolšala. 

 

Stiki z biološko mamo 

Na začetku, ko je bil nameščen v rejniško družino, so stiki z biološko mamo potekali kar 

pogosto, vendar so slabo vplivali nanj, saj je bil priča nasilju, mamini alkoholiziranosti, 

prizorom, ki jim je bil priča celotno otroštvo in so ga privedli do rejniške družine. 

Na začetki sem hodijo vikende k mami, sobota nedelja. In sem mel občutek, da ko me ni, 

ka se bo potrudila, bo stisnila pa to, pa ni blo res. Je skoro blo isto, kak prej. Je hodla po 

barih, sem mogo hodit z njo. Je bla spet policija, se je pretepala. So jo šteli policaji 

zaustaviti, pa so jo mogli z nasiljem, vendar se je ona upirala, so ji ustnice ali kaj, te je 

enemu policaju meso krej vgriznola na nogi ali kej, jas sem samo krej bežo k eni kolegici 

jeni ali kej. 

Postopoma se je pogostost stikov zmanjševala, saj niso bili efektivni. Ker je bil že toliko 

star, je lahko sam izražal želje glede pogostosti stikov, zato se je počasi odločil, da stike 

prekine. Navedel je tudi razloge za prekinitev in sicer mamine odvisnosti in razočaranje 

nad njo. 

Te jas nesem mejo tak stikov z njo, kak je blo enkrat na mesec, tepa sem se odločo ka več 

nem mejo stikov z njo, ka itak se ne popravla, ka gre vedno slabše. Ka pri joj je, ka gre 

navzgor pa pride gor pa je dobro, konstantna, tepa pride tisti trenutek, ko bi lahko držala 

tisto mejo pa spet pade na nulo ali pa pod nulo. In te spet je na nuli na temeljih in te fest je 

žalostno, ka nemre držati ene te konstante. Neven, lagala nam je. Ja bom se popravila. 
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Bom najšla novega partnerja. Samo pač nič s toga neje blo. Kak je nejšla drugega 

partnerja, tak je bijo partner zlata vreden, pa je nevem kak dober bijo, pa me ne tepe, pa 

me ne tepa, pa jo je itak zbijo. 

Glede stikov v prihodnje pove, da je s svojo socialno delavko dogovorjen, da ko si zaželi 

stika, se mu le ta omogoči.  

To smo se zej zmenili s socialnim, če bom štejo meti, ka te nej povem, pa bom te mejo 

stike, če pa ne pa ne bom mejo stike. Zej dobro pa bi bilo, ka bi vsej enkrat na leto mejo 

stike z mamo, da pač se izpovem pa to, drugače pa ne.  

O svoji biološki družini pove kar veliko. Izraža močno jezo do očeta in matere. Očeta si 

sploh ne želi videti, kar je verjetno posledica tega, da oče prav tako ne izraža želje po 

stikih. Na mamo je jezen, ker v otroštvu ni primerno poskrbela za njega in mu ni 

omogočila zdravega otroštva. Jezo izraža na tak način, da je prekinil večino stikov z njo, 

vendar pa sam pove, da si želi vsaj enkrat letno stika, da lahko »se izpove«. Torej te stike v 

bistvu uporablja kot neki ventil. Pove mi tudi o svojih bioloških bratcih in sestricah. Izrazi 

veliko veselje, da so bratec in sestrici pri njem, omeni pa tudi bratca, ki ga ne pozna. Glede 

na način omembe mu je verjetno težko, da ga ne pozna. Izrazito poudarja, da se mama 

nikoli ne bo »poboljšala«.  

 

Šola 

Glede njegovega vedenja v šoli se loti primerjave glede na preteklost, torej obdobje, ko je 

živel v biološki družini in obdobje od namestitve v rejniško družino naprej. izpostavi 

agresivno vedenje v preteklosti in izboljšanje le tega ob pomoči novega okolja. 

Te ko sem pri mami v šoli bijo, je bilo več otrok, ker je tam velko mesto, so se norca delali, 

jas sem hitro vzkipel in sem se pač začno tepst. Pač z enim sma si stole po učilnici metala 

in podobno, potem enega sem stepel in mu potem na glavi stal. In pač, v tam je bilo čist 

drugače kot tu (kraj rejniške družine) v osnovni šoli. Bol zavzeto so k meni stopili. Učiteli in 

učenci, sošolci so mi pač pomagali, da sem napredoval, ker pač, ko sem bil devet let star, 
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poštevanke nisem vedel in sem moral nadoknaditi, veliko delati, in zaj v gimnaziji, ko so 

pač, ko so zvedli pač da sem v rejniški družini, ne ka bi me kaj pomilovali, so me pač 

sprejeli isto kot v osnovni šoli, isto tudi profesori, ne da bi mi gledali skozi prste al pa kej, 

zej če sem v rejniški, ka lehko mam štirke pa petke, tudi lehko dobim dvojke pa cveke. In 

pač me majo kot otroka z normalno družino, ne kot otroka v rejništvu. 

Veliko mu pomeni to, da na njega gledajo kot na vsakega drugega otroka. V šoli ni deležen 

nobene posebne obravnave, nihče ga ne pomiluje oziroma tega on vsaj ne občuti. Kot 

razlog, zakaj je temu tako, navaja vpliv rejniške družine in tudi samega sebe, saj se je začel 

obvladovati in funkcionira kot vsak povprečen najstnik. 

 Na to je vplivala predvsem družina pa jas sam, ker se zadržujem veliko, če me kdo razjezi 

se fest zadržim pa ne tepem se več, pa učiti sem se začel, tak da sem dokazal da je tudi 

otrok, ki je nevem kakšno preteklost mel hudo, polno krvi, pretepa, agresije, tudi spolno 

nasilje, ka lahko napreduje, ka lahko gre navzgor, tudi kot otrok v rejniški družini ka lahko 

veliko s sebe naredi, to sem tudi dokazal, ne da bi drugi mislili, da ne morem postati 

enakovreden drugim. Sem te postal enakovreden. 

Spregovori tudi o učnem uspehu, ki se je z menjavo okolja močno izboljšal, saj je dobil 

priložnost, da razvija svoje potenciale. V rejniško družino je namreč prišel s slabim 

predznanjem, vendar pa je s pomočjo, ki mu je bila nudena iz različnih smeri, od rejniške 

družine, do šole, novih sošolcev, nadoknadil zamujeno in uspešno nadaljeval šolanje. O 

svojih dosežkih govori z zanosom in dokaj vidno je, da je nase zelo ponosen. 

Ja moj uspeh je pač te fejst skočijo na velik uspeh. Men se zdi ka sem te bijo v petem 

razredi celo odličen, potli pa te dale prav dober, na koncu v devetem razredi pa sem končo 

s povprečjem  4,3. Trenutno pa je tak. Pa dobro, tak kak vsaki drugi letnik ne. Pač pri meni 

je malo drugač. Mom nekej cvekof pa to. Zej mom samo enoga, drugač pa je tudi vredi. 

Pač prvo poletje sem prek pričakovanja mojega kunčo. Dober uspeh pri prvem poletju ja, 

prvi letnik pa sem tudi z dobrim kunčo, povprečje 3,4. 
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Vrstniki 

Pove mi, da vrstniki vedo, da odrašča v rejništvu. Prav tako pove, da ga dobro sprejemajo. 

S pomočjo podvprašanj izpostavi primer iz osnovne šole, ki se je zgodil na začetku, ko je 

prišel v rejništvo. Pove, da je sošolca udaril v nos, ker mu je ta zabrusil, naj izgine tja, od 

koder je prišel. Ta izjava ga je močno prizadela in ga privedla do agresivnega odziva, ki ga 

je pozneje obžaloval in se o njem pogovoril doma ter se sošolcu opravičil. 

Ja, vejo ja. Ko se predstavlam pač, sem se predstavlo, so vprašali kak je to pa to, pa te so 

me sprejeli, pa ne ka bi se kej norca delali ka nemam svoje prave mame pa očeta, ker pač 

so tudi gimnazijci pa to pač srednješolci že bol pametni ka ne trebajo zbadati. 

Ja v osnovni šoli je mi te prvo leto mi je eden reko pač nej zginem nazaj, od kod sem prišo. 

Pa te sem ga pač malo rukno na nos pa to. Malo je mejo nos krvavi. Te se je pač skrego z 

menom. Pač potem sem jau doma povedo in pač smo se mi to zmenili. Pa pač te sem se 

mu naslednji dan opravičijo. 

 

Prosti čas 

Svoj prosti čas preživlja kot večina najstnikov njegovih let, ki prav tako poudarjajo 

lenarjenje. Seveda rad gleda televizijo, je pred računalnikom, igra kake igrice. Nekaj 

malega se posveča tudi športnim aktivnostim. Izpostavi obisk glasbene šole in igranje ter 

petje v družinski skupini. Omeni hišnega ljubljenčka, za katerega občasno poskrbi, ko ga 

na to spomni mama. V mislih ima rejniško mamo. 

V prostem časi rad lenarim, gledam televizijo, sem pred računalnikom, igram psp, vse kej 

je v zvezi z lenarjenjem in včasih grem ven tudi s psom, ko me mama spomni, pa tudi 

zadnji dve leti dosti igram košarko. Obiskoval sem glasbeno šolo. Opravil sem nižjo 

glasbeno šolo za tolkala, zaj pa že pet let igram z družinskim ansamblom. Polek igranja še 

pojem. 
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Cilji za prihodnost 

Pri ciljih za prihodnost se spet obrne na svoje biološke starše in izrazi željo, da si zase želi 

lepšo prihodnost. Njegove sanje o prihodnosti so podobne sanjam »povprečnega« 

najstnika.  

Ja. Rad bi mel lepšo prihodnost kak moji biološki starši oziroma moja biološka družina. 

Lepa hiša velka, velko posest, potem lepe avte, ženo prijazno oziroma punco, ker se ne 

bom ženil, pa pač te če de kej na svet prijokalo to bi, pa to, sanjamo pa to, velka plača, to 

pa bomo še vidli kak bo praf. Ne moremo si usode naprej krojiti. 

 

 Povzemalna diagnostična ocena 

 

V svojem otroštvu je bil prisiljen v odklonsko vedenje, vendar je s prihodom v rejniško 

družino to vedenje izginilo. Zaveda se, da bi v primeru življenja z biološko mamo živel 

odklonsko. Tega si ne želi. Trenutno je v obdobju, ko čuti močno jezo, saj ima svojo mamo 

zelo rad in ga dejstvo, da si uničuje življenje, močno prizadene, prav tako ga boli to, da so 

trpeli tudi njegovi sorojenci. Bliža se pomembnim življenjskim odločitvam, saj obiskuje 

srednjo šolo in razmišlja o nadaljnjem študiju. Njegovo razmišljanje je za njegova leta zelo 

zrelo in odgovorno, vendar pa hkrati odkrito pove, da je najstnik in se temu primerno tudi 

obnaša, kar mu okolje omogoča.  

Skozi celoten intervju se kar pogosto vrača na svojo biološko mamo in poudarja njene 

negativne lastnosti ter dejstvo, da ne verjame v njo. Poudarja svojo jezo. O preteklosti 

govori kot o ekstremno negativnem obdobju, ko pa govori o sedanjosti, pa govori o 

pozitivnem obdobju. To velja za vse teme, katerih se skozi intervju dotakneva: družina, 

vrstniki, šola. 
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Kar mu verjetno povzroča težave, so ponotranjena čustva, ki jih čuti do bioloških staršev 

in pa seveda močna jeza do obeh. Verjetno bi bili stiki z mamo bolj učinkoviti, če bi bili 

pogostejši, pa tudi srečanje z očetom bi mu verjetno olajšalo njegovo čustveno stanje. 

Kot varovalni dejavnik je njegova rejniška družina, saj sam večkrat omeni, da se lahko na 

njih obrne in da zaradi njih »boljše« živi. Prav tako je pomembno dejstvo, da se dobro 

razume z vrstniki in da ga sprejemajo med sebe. 

Za zdrav razvoj je pomembno, da svojih čustev ne bo zatiral v sebi. Pomembno je, da mu 

bo omogočena možnost stikov z biološkimi starši in da se ga spodbuja k izražanju svojih 

čustev, ki jih drži v sebi, prav tako skrbi, ki so prisotne, čeprav se kazanju le teh izogiba. 
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6.6. Analiza intervjujev 
 

Pri kvalitativni analizi se osredotočamo na interpretacijo analiziranega gradiva oziroma na 

določevanje pomena posameznih delov besedila. Kvalitativno analizo intervjuja Vogrinc 

(2008) predstavi skozi šest korakov. Prvi je urejanje gradiva, sledi mu določanje enot 

kodiranja, nato kodiranje, četrti korak je izbor in definiranje relevantnih pojmov ter 

oblikovanje kategorij, peti je definiranje kategorij, zadnji pa oblikovanje končne teoretične 

formulacije.  

Intervjuja, ki sem ju izvedla z rejnico in socialno delavko, sem kodirala in na podlagi 

definiranja relevantnih pojmov oblikovala pet kategorij. Pri oblikovanju le teh sem se 

opirala na predhodno zastavljene cilje.  

Oblikovala sem naslednje kategorije: 

 Razlogi za rejništvo, 

 Biološki starši, 

 Otrok v rejništvu, 

 Stiki z matično družino, 

 Pomoč, nudena biološkim staršem in možnosti vrnitve. 

Ker je v obeh intervjujih navedenih kar nekaj osebnih podatkov in takih podatkov, ki bi 

lahko razkrili identitete posameznikov, ki so vpleteni v proučevani primer, kodiranih 

intervjujev ne prilagam, ampak jih predstavljam preko kategorij in v sklepni analizi, ki služi 

kot končna teoretična formulacija. 

 

Pogovor z rejnico 

Pogovor z rejnico sem opravila pri njej doma. Na začetku pogovora je bila rejnica rahlo 

nesproščena zaradi snemanja pogovora, vendar se je postopoma sprostila. Povedala je 

vse podrobnosti predstavljenega primera, torej od prihoda prvega otroka oziroma 
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mladostnika, poteka stikov, rojstev ostali treh otrok in potem tudi prihoda vseh treh v 

družino. Opisala je tudi svoj vidik glede biološke matere in tudi delo centra za socialno 

delo. Kar nekaj besed je namenila tudi razvoju otrok in posledicam, ki jih otroci prinesejo s 

sabo zaradi izkušenj v preteklosti oziroma v biološki družini. 

 

Pogovor s socialno delavko 

S socialno delavko sem se srečala v njeni pisarni na centru za socialno delo. O 

predstavljenem primeru je sprgovorila predvsem iz strokovnega vidika. Opisala je 

postopke, ki so bili izvedeni, torej odvzeme otrok, razloge za le te, posvetila se je tudi 

opisu ponudenih oblik pomoči materi, ki pa jih le ta ni zmogla izkoristiti sebi v prid. Podala 

je tudi svoje strokovno mnenje glede dolgotrajnosti rejništva v predstavljenem primeru. 

Med pogovorom je bila dokaj sproščena, vendar pa je bil njen pristop na začetku precej 

uraden, šele proti koncu je pogovoru dodala še oseben, a kljub temu še vedno strokoven 

vidik. 

 

6.6.1. Predstavitev kategorij 

 

Razlogi za rejništvo 

Pri razlogih za rejništvo sta obe intervjuvanki, tako rejnica kot socialna delavka, složni. 

Obe navajata materino odvisnost od različnih substanc, neodgovornost, menjevanje 

partnerjev. Prav tako izpostavljata dejstvo, da je materi bila skozi vsa leta nudena pomoč s 

strani centra za socialno delo, vendar je ni sprejemala oziroma je ni vedela izkoristiti za 

svoje dobro. 

Pri dveh otrocih se očeta kot možna skrbnika sploh ne omenjata, medtem ko pri ostalih 

dveh obe intervjuvanki omenita očeta kot možnega skrbnika, ki pa ni kos tej nalogi. V 

enem primeru je oče za otroka skrbel sam nekje pol leta, vendar ni zmogel in je sam 

poklical rejnico:  »...in je šla, otroka pa je pustila pri partnerju. Le ta ga je imel dobrega pol 
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leta, nato me je poklical, če bi lahko prišla po otroka, da ne ve kaj narediti z njim če ostane 

še čez vikend pri njem, da neve kaj se bo zgodilo z otrokom. Imel je pripravljeno vso 

prtljago, saj mu je otrok predstavljal precejšnje breme.« 

 

Biološki starši 

Pogovor, ki se navezuje na biološke starše, se nanaša predvsem na mamo, ki je v bistvu 

edini stalni člen v tem procesu, saj so očetje otrok različni, pa tudi mama partnerje dokaj 

pogosto menjava.  

Pri opisu mame se socialna delavka opira predvsem na njene težave, kar se tiče 

materialne preskrbljenosti, bivalnih pogojev: »…sta še zgubila stanovanje v Mariboru, sta 

se selila k njegovim staršem. In so ble nonstop neke menjave. Od njegovih staršev sta se 

sella potem v svoje stanovanje. Ona se je sella z enega stanovanja v drugega, bili so 

dolgovi, in vedno znova je mogla it iz stanovanja.« 

Omeni tudi materine osebne težave: »Mama je sicer bla precej časa na zdravljenju, 

ampak tam je tudi zdravnik, psihiater, napisal mnenje, da ma mama osebnostno motnjo in 

tudi leta terapije bi pol pomagale zelo malo njej do spremembe njene osebnosti… je zelo 

manipulativna, nam govori itak to, kaj nam ustreza, čeprav mi čez določen čas itak zvemo 

vse podatke tak kot so realni. Ona še vedno zlorablja alkohol, da ona še vedno zlorablja 

tablete, da ona počne stvari samo zaradi nas, ne zaradi sebe, da bi izboljšala situacijo.«  

Pri opisovanju bioloških staršev se večkrat sklicuje tudi na težave, ki se pojavljajo v 

materinih odnosih s partnerji. Predvsem so to nasilje, ljubosumje, neodgovornost in 

seveda težave z materialno preskrbljenostjo, ki vplivajo na partnerski odnos: »…nasilje 

med njima je bilo, to takrat sicer nismo vedli, baje ves čas, govorila sta potem kasneje o 

tem, s tem da eden obtožuje drugega, noben ne prevzame krivde, odgovornosti za to… s 

tem da uradno nista bla skup, neuradno baje sta še vedno se videvala, pa sta bla skup, pa 

nista bla skup, dokler potem ona ni spoznala tega njenega tretjega partnerja in tudi z njim 

skup zaživela… Pri njima je problem in ljubosumje in nezdrav odnos. Potem je tu problem 
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dnar večni, ker oče dela nonstop baje pa ne dobi dnarja in potem eksplodira med njima, ko 

dnarja ni.«  

Rejnica o starših oziroma tudi bolj ali manj o mami govori z vidika stikov z otroki. Mamo 

predstavi ob prvem stiku z rejništvom. Tukaj se je dotakne kot pozitivne v odnosu do 

otroka ob namestitvi v rejniško družino: »Mama je bila videti zadovoljna. Tudi sama ga je 

spodbudila in mu rekla, tudi jas bi tu ostala pri tej rejniški družini.« 

Skozi pogovor predstavi mamo kot osebo, ki je na začetku kazala velik interes za 

izboljšanje pogojev in vrnitev otrok, vendar enostavno ni bila kos tej nalogi. V določeni 

točki je mama začutila dejstvo, da izgublja svoje otroke, zato je v nekem obdobju bila 

nastrojena proti rejniški družini: »Takrat se je začel pač problem tudi z mamo. Mama je 

bila jezna, ker je pač želela otroke nazaj, na centrih, na skupinah, ko smo meli ips, je bilo 

fčasih zelo burno. Mama nam je grdo govorila, tudi kregala se je nad nami. Mi smo bili 

tiste črne ovce, ki otroke materialno podkupujemo.« Vendar pa je po besedah rejnice šlo 

le za prehodno obdobje, kateremu je sledilo obdobje hvaležnosti, ki jo mama čuti do 

rejniške družine: »vendar je pozneje nekako sprevidla, da je otrokom pri nas lepo, da lepo 

skrbimu zanje, in nas je tudi začela tako sprejemati.« 

 

Otrok v rejništvu 

O otrocih v rejništvu govori samo rejnica, socialna delavka omeni le to, da je od 

namestitve v rejniško družino dalje viden napredek pri otrocih. Rejnica največ pozornosti 

nameni opisu najstarejšega otroka, ki je v rejništvu že sedem let, star pa je 16 let. Pri njem 

je viden tudi največji napredek. Opiše tudi prvi stik z njim: »…je prišel k nam star devet let. 

Bil je zelo prikupen fantek na zunaj. Takoj mi je prirasel k srcu. Ko so vstopili v hišo, je čez 

pet minut dejal, mami jas bom ostal tu, ti pa lahko greš. Potem smo si ogledali še druge 

prostore hiše. Njegova soba je bila roza barve. Sem rekla, druge nimamo, samo roza. 

Odgovoril je: Meni je vseeno, samo da bom na toplem in pod streho.« Opisala je, v 

kakšnem položaju je bil otrok, kar se tiče šole: »Ni imel znanja nobenega, poštevanke ni 
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osvojil. Naj bi ga celo z ene šole vrgli  pred tem, tako da je, smo mi nekako zaprosili, da bi 

ga prepisali na našo šolo. Prepisali smo ga sem in tu je nadaljeval kar uspešno. Smo se 

trudili, prvo leto je bil že kar dober, potem je izboljševal uspeh.« 

Otrok v rejništvu potrebuje čas, da se navadi na novo okolje, na nov bivalni prostor, šele 

nato se začne odpirati, o čemer govori tudi rejnica: »Počasi se nam je začel odpirati, nam 

razlagati, kaj vse je pretrpel, tak da mi smo vedeli, da se je mama v bistvu prodajala, da 

mu je trgala zvezke, ko je delal domačo nalogo, da je doživljal travme, ko je preživljal 

vikende pri njej, je bila skoraj vedno prisotna policija v stanovanju.« 

Rejnica je, tako kot tudi socialna delavka, povedala, da otrokom veliko pomeni to, da 

odraščajo v isti družini: »…je nekako želel, da deklica pride k nam. ko smo jo pripeljali, je 

rekel: Ti nisi tako dolgo trpela, kot jas.  

Ti otroci v rejništvo pridejo z zelo težkimi izkušnjami, ki jih imajo za sabo, prav tako na 

žalost kar velik pečat na njih pustijo dejanja bioloških staršev: Vleče se jim to od staršev, 

nevem kak, pri vseh je skoraj prisotna agresija, kot sem že omenila, plus tega je še pri 

deklici občutno posledica tega alkohola, ki ga je dobila v telo, oziroma tablet, nevem kaj 

vse je zaužila tisti čas… ima kar precej težav, saj je dobila veliko tudi, ko je bila dojenček, 

so ji dajali alkohol za piti, tako da ima kar precejšnje težave in posttravmatske napade Pri 

tretjem otroku ni bilo opaziti tolko problemov, ker ni dobival alkohola direktno v telo, so 

pa vsi malo bolj agresivni, nimajo filtra, ne premislijo si, ampak eksplodirajo, so 

eksplozivi.« 

Otroku v rejništvu je potrebno nuditi možnost, da razvija svoje močno točke, kajti vsak jih 

ima, le odkriti jih je treba: »Vsi otroci so v bistvu, zdaj so štirije, so krasni. V bistvu, 

najstarejši je zelo napredoval v šolanju,obiskuje drugi letnik gimnazije. Tudi imajo talente. 

Deklica obiskuje prvi razred, kjer je kar uspešna, razen te agresije pa teh posttravmatskih 

napadov, je krasna deklica, zelo nadarjena za petje, nekako jih mi v tem spodbujamo, jih 

krepimo v tistem, v čem so sposobni.« 
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Stiki z matično družino 

O stikih govorita obe intervjuvanki. Socialna delavka opisuje predvsem nek površinski 

vidik pogostosti in potekanja stikov, medtem ko se rejnica dotakne stikov z vidika čutenja 

otrok in stanja mame na stikih. Stikov z očeti se obe le dotakneta, nobena se jim ne 

posveča preveč v globino. Omenjata pa le očeta, ki je starš dveh otrok in občasno prihaja 

na stike in očeta najmlajšega otroka, ki je trenutno še vedno partner matere. 

Socialna delavka pove o stikih z mamo naslednje: »Na stike ona samoiniciativno je šla bol 

redko kot ne pa tudi v stanju, ko ni blo primerno po poročilih pač rejnice iz rejniške družine, 

se jim ni posvečala, zato smo se odločli na centru, da sem jas kot pač strokovna delavka 

več ali manj z njo zraven… če slučajno jas kot strokovna delavka nisem mogla it, da je 

vzamem s sabo, potem pa ona tudi ni šla. Celo zadnji dve leti ne.«  

Rejnica je povedala o tem, kako potekajo stiki časovno, nato pa je opisala tudi, kako 

dejansko zgledajo: »Stiki zdaj so kar vredu. Od začetka je blo tak, da je hodla sama, v 

alkoholnem stanju, oziroma v stanju nevem kakšnih substanc, pod kakšnimi substancami, 

če je mela dnar je prišla, če ne pa ne. Zdaj pa pač hodi pod spremstvom socialne službe. Po 

dve pa pol uri je z otroki. Se jim kar posveča, vendar če je kakšni telefonski klic, kar hitro 

pozabi na njih, enostavno nekako ne zmore, ne ve čist tisto kak pa kaj. Niti ne ve, kaj otroci 

rabijo, kaj so sposobni razumet. Fčasih jim je razlagala, da nima dnarja, da bi jih poklicala 

pa nevem kaj, take stvari, ki jih otroci še v bistvu ne dojamejo al pa niso pomembni za njih. 

Zdaj se je nekako sprijaznila s tem, da so tu, ker vidi, da jim je dobro, od začetka pa je pač 

blo spodnašanje, ker mi jim pač kupimo materialne dobrine, otroci nas majo raje, kličejo 

oče in mama, tudi to je nekej časa bilo problem, vendar smo nekako pripravili otroke do 

tega, predvsem mlajše, da se je razveselijo, ko pride, ji skočijo v objem, se igrajo, so zelo 

veseli, ko pride. Najstarejši pa jo je nekaj časa zelo zavračal, ker mu je obljubljala, pa bom 

pa bom, pa bom naredila nekaj iz sebe, pa ni, nekako ji ni uspelo.« 

Opozorila je tudi na dejstvo, da so stiki za otroke zelo pomembni, pa tudi dejstvo, da jih 

učimo tega, da imajo dvoje staršev: »Tudi iz našega primer lahko vidimo, da se razveselijo 

obiskov, tudi klicev, jih mama pokliče enkrat tedensko, se pogovarjajo, jih seznanimo s 
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tem, da imajo pač dve mami, dva očeta, da mi pač skrbimo za njih, da jih pripravljamo na 

življenje, mama, ki pa jih je rodila, pa pač ne more nekako skrbeti za njih, zato so pri nas.« 

 

Pomoč, nudena biološkim staršem in možnosti vrnitve 

V to kategorijo sem zajela vse podatke, ki sta jih intervjuvanki podali o nudenju pomoči 

staršem in o dejanskih možnostih vrnitve otrok v biološko družino v dotičnem primeru. 

Socialna delavka je opisala oblike pomoči, ki so bile nudene staršem s strani centra za 

socialno delo: »…načrt pomoči oziroma, kaj, katere pogoje moreta izpolnjevat. Takrat je 

bil eden izmed pogojev postavljen, mami predvsem, da se je mogla vključit v terapevtsko 

obravnavo zaradi svojih nihanj v čustvenem razpoloženju. Ona je že bila obravnavana pri 

nekem psihiatru, jas zdaj nevem katerem sicer in tudi on je napotil, da bi bilo dobro, ker je 

imela zelo agresivne in nasilne izbruhe pod vplivom tablet predpisanih in zlorabljenih in 

alkohola pa je bilo potem to katastrofa. Skupaj sta se potem mogla tudi vključit v 

svetovanje partnersko v družinski center. Vse to skup je bilo to tak, da na koncu…najprej se 

je začelo na družinskem centru, tak je blo, da on ni hoto več hodit, da njemu tam pač ne 

bodo pamet solili, to je bil izgovor.« 

Socialna delavka je povedala, da v vsakem primeru skupaj s starši oblikujejo načrt za 

izboljšanje pogojev in možnosti vrnitve otrok v družino: »Mi z vsakim staršem takoj ob 

namestitvi naredimo intenzivni načrt, kaj bi naj blo in tudi zdaj ob zadnji namestitvi je bilo 

in z mamo in z očetom, z obema, prejšnji teden narejen ta načrt, kaj vse moreta naredit, 

da bi se stanje izboljšalo v njunem odnosu dejansko, da bi prvotno prišla najmlajša nazaj, 

ki je bila zdaj nameščena v rejniško družino, valda sta se s tem strinjala, kolko pa bosta 

sposobna naredit pa nevem.« 

Tudi rejnica omenja, da je materi bila ponujena pomoč s centra za socialno delo, pa tudi 

večkrat ji je sama nudila oporo s poslušanjem: »Takda center ji nekako je skušal pomagati, 

tudi mi smo ji svetovali, ko nas je klicala, spraševala za mnenja.« 
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O možnosti vrnitve otrok v matično družino sta obe, rejnica in socialna delavka složni. 

Slednja poda naslednje mnenje: »Tak da rejništvo je res kratkotrajni ukrep, ampak v 

primerih, ko so starši osebnostno moteni oziroma ko imajo osebnostno motnjo, ko majo, 

kak bi temu rekla, neke psihiatrične diagnoze, tudi mi pričakujemo, da bo to rejništvo 

dolgotrajno, čeprav v zakonu tega ni, da je rejništvo dolgotrajno, ne. In ta mama je en taki 

primer.« Tudi rejnica poda podobno mnenje: »Žau pa verjetno ne bodo nikoli mogli nazaj 

k mami, ker je v bistvu že tako bolna, da ne bi mogla vseh štirih otrok nikakor verjetno 

preživljati, niti skrbeti za njih, tak da žau, verjetno nobene možnosti ni za vrnitev.« 
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6.7. Sklepna analiza 
 

Skozi analizo narativne biografije biološke matere smo seznanjeni z dejstvom, da je le ta 

odraščala v nefunkcionalni družini. Tomori (1994) opozarja, da je življenje v družini 

dvorezni meč, kar se kot resnično izkaže v predstavljenem primeru. Biološka mati se 

otroštva spominja kot obdobja nenehnih selitev in konstantne prisotnosti mamine 

odvisnosti od alkohola. Hkrati izpostavlja močno navezanost na očeta, ki ga poveličuje, 

vendar v trenutkih povezanosti z dogodki, ki jih je očitno potlačila v podzavest, razkrije 

tudi prisotnost nasilja, ki ga je oče izvajal nad mamo.  

Biološka mati svojo življenjsko zgodbo predstavi preko oblikovanja celot iz različnih 

dogodkov, ki so zaznamovali njeno življenje. Kot navaja Nölke (1999), celotna zgodba 

zajema ravno to. Več celot, ki so kondenzirane. Mati namreč govori o za njo bistvenih 

podatkih o dogodkih, z detajliranjem pa poskuša pritegniti pozornost in nakazati na 

pomembnost povedanega v njenem življenju. V pripovedi je moč zaznati tudi koncept 

obrata v poteku. Mati nas seznani s sicer težkim otroštvom, vendar vse skozi negativne 

izkušnje pretehta v njenih očeh pozitiven lik očeta. Izgubo nadzora v svojem življenju 

povezuje s smrtjo očeta, kjer do zloma pride tudi ob pripovedovanju, ne samo v 

pripovedovani zgodbi. Mati se namreč popolnoma sesuje, zajoka. Pred smrtjo je namreč 

oče lik, ki se pojavi v vsaki situaciji kot rešitelj. Posredno jo reši iz vzgojnega zavoda, skrbi 

za njo, igra se z njenim sinom, pripravi vse za njeno poroko. Po očetovi smrti ostane sama 

s partnerji, ki jih ima neskončno rada, vendar pa ji oni te ljubezni vsaj v taki obliki, kot si jo 

ona želi, ne vračajo. Zabrede v odvisnost od alkohola in raznih pomirjeval, za kar obtožuje 

svojo mamo, rodi štiri otroke, ki jih namestijo v rejništvo, vmes naredi kar nekaj splavov, 

se ukvarja s prostitucijo. Skozi predelavo in razlago dogajanja sama ugotavlja, da je njena 

sedanjost posledica preteklosti, posledica prenosa vzorcev iz primarne družine.  

Njen odnos do dejstva, da so njeni otroci nameščeni v rejniški družini, je šel skozi nekaj faz 

spoprijemanja z nastalo situacijo. Pri oddaji vsakega izmed otrok je šlo za razumsko 

strinjanje, kot ga poimenuje Križnik Novšak (2008), medtem ko se čustveno mati ni znašla 

oziroma se še vedno popolnoma ne znajde. To je razvidno iz pripovedovanja o rejniški 
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družini, kateri je hvaležna in ji priznava dobro skrb za njene otroke, hkrati govori o 

prizadetosti zaradi dejstva, da otroci rejnico in rejnika kličejo mama in oče. Kljub veliki 

želji, da bi se otroci vrnili k njej, ni sprejemala ponujene pomoči s strani strokovnjakov 

oziroma pri sodelovanju ni bila dovolj vztrajna. Trenutno ne čuti neke velike odgovornosti 

v povezavi z njimi, saj je skozi njeno pripovedovanje moč razbrati, da je obupala nad 

možnostjo vrnitve otrok. Kar ji je ostalo, je le upanje, da bodo vseeno še vedno v njej 

videli mamo, ki se trudi, da jih vsake toliko obišče in jim prinese kako pozornost.  

Tudi pri njenem sinu so vidni elementi, ki sestavljajo življenjsko zgodbo v celoto (primerjaj 

Nölke, 1999). Vendar pa bi na tem mestu lahko rekli, da gre za neke vrste obraten potek. 

Mladostnik namreč o otroštvu govori kot o nestabilnem obdobju, v katerem je bil deležen 

raznih oblik nasilja, od fizičnega, psihičnega in tudi neke vrste spolnega nasilja, ko je kot 

otrok bil izpostavljen raznim seksualnim prizorom. V tej točki zgodbo lahko povežemo z 

materjo, ki prav tako odkrito spregovori o neprimernih prizorih, katerim je bil izpostavljen 

otrok, hkrati pa oba govorita o predhodnem, vzdržnem stanju, ki je trajalo pred smrtjo 

očeta oziroma dedka. Torej je tudi za mladostnika posredno smrt dedka pomenila 

destabilizacijo življenjskega položaja. Nestabilno življenje je trajalo kar nekaj let.  

Zato je fant odhod v rejniško družino označil kot neke vrste stabilizacijo svojega 

življenjskega položaja. Prej je živel v nestabilnosti, zdaj govori o položaju, ki mu omogoča 

zdrav razvoj, ponuja mu možnosti za razvijanje lastnih potencialov, nudi mu varnost, 

občutek topline in ljubljenosti. Tako lahko odhod v rejniško družino vidimo kot obrat, ki je 

prispeval k stabilizaciji njegovega življenja in razvoja. Bivanje v matični družini lahko 

označimo kot nestabilno,, saj je njegova mati popolnoma izgubila nadzor nad situacijo. To 

je posledično pomenilo stopnjevanje destabilizacije za celotno družino. Odhod fanta iz 

družine je njegov življenjski položaj spremenil, se je pa podobna situacija kasneje dogajala 

njegovim sorojencem, ki so se rojevali materi v več ali manj enako neobvladano situacijo. 

Križnik Novšak (2008) navaja razpetost otroka v rejništvu med obema družinama, ki se je 

pojavljala tudi pri mladostniku predvsem na začetku, ko je bil nameščen v rejniško 

družino. Pojavili so se namreč občutki krivde in odgovornosti v odnosu do biološke mame, 
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ki pa so s časom preko ohranjanja stikov in postopnega razumevanja, da je mama sama 

odgovorna za svoja dejanja, zlagoma izzveneli. Mladostnikov odnos do matere se je skozi 

faze razvoja spreminjal. Šel je skozi obdobja jeze, razočaranja, danes pa lahko rečemo, da 

se je sprijaznil s situacijo in mati sprejel tako, kot je. Ustvaril si je realno sliko in temu 

prilagodil tudi pričakovanja glede odnosa z njo v prihodnje. Veliko težo daje tudi temu, da 

ob njem odraščajo sorojenci, kar nas spet pripelje nazaj k njegovi primarni družini. Gre za 

krvno povezanost in za skupen položaj. Vsi si bili odvzeti iz biološke družine. Mladostnik le 

opozori na dejstvo, da čuti zadovoljstvo, ker so sorojenci bili manj časa v biološki družini, 

kar posledično z njegovega vidika pomeni manj trpljenja in manj posledic za nadaljnji 

razvoj. 

Socialna delavka nam predstavi razloge za rejništvo v primeru te družine. Prav tako, kot 

mladostnik in biološka mati vidi tudi ona razloge za odvzem otrok v materini odvisnosti, 

izpostavi pa tudi materino osebnostno motnjo, ki jo omenja tudi mladostnik. Mati opiše 

kot nezanesljivo, labilno osebo, ki po njenem osebnem in strokovnem mnenju ni 

sposobna poskrbeti za svoje otroke, še posebej ne za vse štiri skupaj.  

Repotočnik (2001) opozarja, da matična družina potrebuje pomoč, opolnomočenje, česar 

se zaveda tudi socialna delavka, ki je materi svetovala in nudila različne oblike pomoči, 

vendar pa jih le ta ni zmogla izkoristiti sebi v prid. Očitno ne razpolaga z zadovoljivimi 

spoprijemalnimi strategijami in dovolj močno osebnostno strukturo, da bi ob tej 

priložnosti pomoči bila sposobna preoblikovati lasten življenjski stil. Tako socialna delavka 

biološko mamo vidi kot osebo, ki ima rada svoje otroke, vendar ne zmore skrbeti za njih. 

Tudi kar se tiče stikov z otroki, mati ne bi bila tako dejavna, kot je, če je socialna delavka 

ne bi spodbujala in jo celo vozila na stike. 

Tudi rejnica se dotakne podobnih vsebin, vendar v nasprotju s socialno delavko, ki govori 

predvsem z vidika biološke matere, le ta govori predvsem skozi prizmo razumevanja 

položaja in odnosa z otroki, ki so ji zaupani v varstvo in vzgojo. Predstavi nam posledice, 

vidne na otrocih, ki jih prinesejo razlogi za odvzem le teh iz biološke družine. V 

predstavljenem primeru gre soglasno za alkoholizem kot temeljni razlog za odvzem otrok. 
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Le ta je na otrocih pustil dolgotrajne posledice, prav tako nasilje, ki ga omenjajo vsi štirje 

sodelujoči v raziskavi. Rejnica posledice predstavi nazorno, s primeri. Repotočnik (2001) 

poudarja stik med matično in rejniško družino, hkrati pa opozarja na zamere, ki se 

»kuhajo« v tem odnosu. Biološka mama namreč v tem primeru v določeni fazi občuti 

izgubo roditeljske vloge, ki jo prevzame kar celotna rejniška družina, rejnica pa 

vsakodnevno občuti posledice materinega neprimernega ravnanja z otroki, ko so le ti še 

bivali pri njej. Vendar pa je s pregledom vsem štirih izvedenih pogovorov vidno, da sta 

obe, tako rejnica kot biološka mati, premagali te svoje občutke in sprejeli medsebojno 

sodelovanje, ki je koristno predvsem za otroke. Rejnica to kaže s tem, ko otroke pripravi 

na stike, o njihovi mami ne govori kot o negativni osebi, ampak jo predstavlja kot osebo, 

ki jih ima rada, biološka mati pa to pokaže s tem, ko sprejema rejnico kot drugo mamo 

njenim otrokom in ji na svoj način izkazuje hvaležnost za skrb in ljubezen, ki ju posveča 

otrokom.  

Če povzamemo, gre za primer dolgotrajnega rejništva, kot ga opisuje Križnik Novšak 

(2008). Otroci so bili umaknjeni iz neprimernega okolja, možnosti vrnitve v matično 

družino ostajajo nejasne. Vsi štirje sodelujoči v raziskavi se tega zavedajo. Kot uporabnik 

je v sistemu rejništva otrok tisti, ki naj bi mu ta ukrep pomagal. V našem primeru je temu 

tako. Rejništvo je tukaj omogočilo boljši razvoj štirim otrokom, hkrati pa se je kot 

pozitivno izkazalo v odnosu do biološke matere, ki se zaveda, da ne zmore skrbeti za svoje 

otroke. A jo dejstvo, da so njeni otroci na varnem, pomirja, stiki, ki se jih ob podpori 

socialne delavke trudi ohranjati, pa jo na nek način ohranjajo v materinski vlogi in s tem 

tudi pri doživljanju, da je tudi njeno življenje smiselno.  
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7. ZAKLJUČEK 
 

Diplomsko delo nam v teoretičnem delu oriše sistem rejništva, kot ga poznamo v Sloveniji. 

Družina v naši družbi predstavlja osnovno strukturo, v kateri odrašča otrok. Vendar pa v 

marsikateri družini razmere ne zagotavljajo varnega okolja za zdrav razvoj otroka, zato je 

sistem rejništva še kako dobrodošel.  

Veliko je posameznikov, ki ne zmorejo odigrati vloge starša oziroma je ne zmorejo 

prevzeti kot dolgotrajni proces. Ravno na to dejstvo nas opozarja predstavljen primer v 

empiričnem delu. Biološka mati že v svojem otroštvu ni bila deležna varnega zavetja 

družine, zato tega ni zmogla prenesti na svoje otroke. Otroke sicer ima rada, si želi stikov z 

njimi, vendar pa zmore biti mama le dve do tri ure na mesec. In sistem rejništva ji to 

omogoča. Le ta v predstavljenem primeru ustrezno poskrbi za varno okolje otrok, 

omogoča jim stike z biološkimi starši, po katerih hrepenijo in si jih želijo, hkrati pa 

zadovoljuje tudi potrebe bioloških staršev po igranju vloge staršev. In v takih primerih 

rejništvo postane dolgotrajni ukrep, kar pa ne pomeni, da je zaradi tega manj uspešen, 

kot v primeru kratkotrajnosti ukrepa.  

Veliko prednost pri predstavitvi tematike in pri samem iskanju virov in literature je 

zagotovo predstavljalo moje poznavanje področja in vsakdanja vpetost v tematiko, saj 

odraščam v rejniški družini kot biološki otrok rejnice. Tako sem lahko teorijo povezala s 

prakso, pa tudi za empirični del sem zaradi poznanstev lažje vzpostavila stike z 

obravnavano družino.  

Hkrati v predstavljeni prednosti lahko vidim tudi negativno kritiko oziroma mogoče malce 

preveč subjektivne vpletenosti v tematiko. Diplomsko delo se namreč osredotoča 

predvsem na pozitiven vidik rejništva, kar je pa dejansko bil tudi moj cilj.  

V empiričnem delu se posvečam le enemu primeru. Vzorec torej ni reprezentativen. 

Vendar gre za kvalitativen pristop, ki nam rejništvo predstavi skozi oči uporabnikov. Zajeta 

so vsa globoka doživljanja vpletenih.  



Ferlin, A. (2013). Rejništvo – kratkotrajna ali dolgotrajna rešitev? Diplomsko delo. 
 

98 
 

Rejništvo – kratkotrajna ali dolgotrajna rešitev? Ni pomembno. V primerih, ko starši 

enostavno ne zmorejo biti starši tudi s ponujenimi oblikami pomoči, se razvije dolgotrajno 

rejništvo, ki pa ne pomaga le otroku, ampak tudi biološkim staršem, saj kljub občutkom 

krivde čutijo vsaj kanček pomirjenosti, ker so njihovi otroci na varnem.   

Marsikomu se poraja vprašanje, ali je v vsaki rejniški družini otrok deležen take varnosti in 

topline, kot je predstavljena v predstavljenem primeru. Verjamem, da je veliko rejniških 

družin, ki svojega dela ne opravljajo korektno. Ampak dejstvo, da s sistemom rejništva 

»rešimo« vsaj enega otroka, v predstavljenem primeru kar štiri in še biološko mamo 

zraven, me pomirja in je zame zadosten razlog, da podpiram ta sistem in ga poskušam 

deliti z drugimi kot nekaj pozitivnega in koristnega za našo družbo. 
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