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POVZETEK 

V magistrski nalogi se ukvarjam z izzivom rejnikov, da otrokom v rejništvu zagotovijo dobro 

starševsko izkušnjo. Pri tem izhajam iz teoretičnih izhodišč, ki govorijo, da so bili rejniški 

otroci pred vstopom v rejništvo pogosto ţrtve zlorab in zanemarjanja ter da izkazujejo 

različne psihosocialne teţave. Od svojih rejnikov zato v vzgojnem procesu zahtevajo mnogo 

starševskih kvalitet, pri čemer izkazujejo nekateri rejniki več starševskih veščin od drugih.  

Namen naloge je preučiti, ali prisotnost čustvenih in vedenjskih teţav otrok v rejništvu vpliva 

na rejnikove starševske prakse (toplino/vpletenost, kontrolo/nadzor in konsistentnost 

discipliniranja).  

Rezultati t-testa potrjujejo, da obstajajo statistično pomembne razlike v prisotnosti čustvenih 

in vedenjskih teţav pri rejniških otrocih glede na njihov spol, ne pa tudi glede na starost otrok 

ob rejniški nastanitvi. Rezultati t-testa še kaţejo, da obstajajo glede na rejnikovo zaznavanje 

stopnje čustvenih in vedenjskih teţav otrok v rejništvu statistično pomembne razlike v 

rejnikovi konsistentnosti discipliniranja, medtem ko se teţave pri rejnikovem nadzoru kaţejo 

v manjši meri. Rezultati tudi potrjujejo, da od treh opredeljenih starševskih praks le rejnikova 

konsistentnost discipliniranja statistično pomembno napoveduje tako internalizirane kot 

eksternalizirane teţave otroka. Rejnikov nadzor statistično pomembno napoveduje 

eksternalizirane teţave otroka, rejnikova toplina in vključenost v otrokovo ţivljenje pa ne 

napovedujeta ne prve ne druge teţave.  

Uporabna vrednost raziskave je v osvetlitvi kompleksnega odnosa med otrokom v rejništvu, 

ki morda nosi teţka bremena preteklosti, in rejnikom, ki otroku poskuša nuditi čim 

kvalitetnejšo izkušnjo starševstva. Relevantnost teme vidim v aktualnem vprašanju vzgoje 

otrok, pri čemer rejniško vzgojo vidim kot specifično in teţko nalogo. 

 

Ključne besede: rejništvo, čustvene in vedenjske teţave, internalizirane in eksternalizirane 

teţave, starševske prakse, navezanost 

 



 

ABSTRACT 

This paper discusses the challenge foster parents face in being able to give their foster 

children a good parenting experience. Namely, prior to placement foster children are often 

victims of abuse and neglect, which is why they sometimes develop various psychosocial 

problems. Therefore, foster parents need to acquire a range of skills to help them meet the 

child's developmental needs. It is a well known fact that some parents have more parenting 

qualities than others. The aim of this study is to examine if there is a difference in emotional 

and behavioural problems of foster children as related to gender and children’s age at the time 

of foster placement, and also if there is a connection between three specific parenting 

behaviours (warmth/involvement, monitoring and consistent discipline) and the different 

groups of emotional and behaviour problems of foster children. 

The results of the t-test show a statistically significant difference in emotional and 

behavioural problems of foster children as related to gender, but not in the children’s age at 

the time of foster placement. The findings also indicate a significant difference in foster 

parent consistency in discipline (and, to a lesser extent, also in monitoring) as related to the 

perceived level of emotional and behavioural problems of foster children. The study also 

confirms that foster parent consistency in discipline is the only parenting practice that 

predicts, in a statistically significant way, both internalizing and externalizing problems of 

foster children. Monitoring predicts externalizing problems, whereas warmth/involvement 

does not predict either of the problems.  

This study will contribute to a better understanding of the complex relationship between the 

foster child, who might carry the heavy burden of unpleasant past experiences, and the foster 

parent, who wants to give his child the best possible parenting experience. The topic is 

relevant in terms of addressing the issue on raising children, where I see foster parenthood as 

a very specific and difficult task. 

 

Key words: fostering, emotional and behavioural problems, internalizing and externalizing 

problems, parenting practices, attachment 
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1 UVOD 

 

Enega od pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na psihofizični razvoj otroka, predstavlja 

kompleksnost druţinskega sistema. Druţina je tista prva primarna celica, ki otroku omogoča 

zadovoljevanje osebnih potreb po zaščiti, ljubezni, varnosti, hrani in zatočišču ter s svojo 

zapleteno dinamiko najpomembneje vpliva na vedenje in čustvovanje otrok. Ţerovnikova 

(1996:49) pravi: »[…] da je druţina tista, ki s svojo vzgojno naravnanostjo najodločilneje 

poseţe v razvoj otrokove osebnosti.« Tomorijeva (2000) uvršča med odločilne dejavnike, ki 

vplivajo na vedenje posameznika: razvijanje občutij lastne vrednosti, razvoj odnosa do 

avtoritete, učenje sposobnosti za obvladovanje stresov in socialnih spretnosti ter oblikovanje 

vrednostnega sistema, ki usmerja motive, vedenje in ravnanje posameznikov.  

Druţine delimo na funkcionalne ali zdrave druţine in disfunkcionalne ali nezdrave druţine, 

pri čemer je pomembno zavedanje, da nobena druţina ni funkcionalna ves čas (Brajša-

Ţganec, Kuterovac Jagodić in Škrabić Aničić, 2005). Otroka se v rejništvo namesti, ko iz 

različnih razlogov ne more več bivati v svoji matični druţini: ali staršev oziroma drugih 

druţinskih skrbnikov nima ali pa so ti v svojem delovanju tako disfunkcionalni, da škodljivo 

vplivajo na celovit otrokov razvoj. V Sloveniji zaradi različnih razlogov pribliţno 1200 otrok 

ţivi v okoli 800 rejniških druţinah (MDDSZ, 2008). Otroci, ki so bili nameščeni v rejniške 

druţine, nemalokrat prihajajo iz visoko rizičnih matičnih druţin, ki so bile zaznamovane s 

pestro paleto teţav in tudi z različnimi oblikami trpinčenja druţinskih članov (Rushton, 

Mayes, Dance in Quinton, 2003; Schoefield in Beek, 2005; Thomas, 2005). Otrok, ki odrašča 

v druţini, ki ne daje varnosti in je prepojena z nasiljem, zanemarjanjem in drugimi oblikami 

zlorab, dobiva sporočila, da je svet nevaren, da je treba poskrbeti za druge pred seboj in da ni 

primerno imeti ali celo izraţati svojih potreb. Tak otrok bo doţivljal ogromno strahu, stisk in 

bolečin, kar bo povečalo moţnost razvoja negativne samopodobe (Corby, 2006, po Repič, 

2008), razvojnih teţav in zmanjšalo moţnost osnovanja tesnejših razmerij z drugimi ljudmi 

(Sinclair, Gibbs in Wilson, 2000). Zato se za otroke, nameščene v rejniške druţine, upa, da 

bodo s premestitvijo v novo druţino lahko preobrnili mnogoletna pota številnih razvojnih 

škod in imeli večje moţnosti dobrega prehoda in rasti v odrasli dobi. 

Rejniška druţina je v okviru njene rejniške vloge postavljena pred teţak izziv, saj mora, če ne 

gre za sorodstveno rejništvo, vzgajati in skrbeti za otroka iz povsem tuje druţine, pri tem pa 

ne more in ne sme prevzemati vloge njegove matične druţine. Kljub nedvomno zahtevni 

nalogi, ki jim je bila zaupana s strani drţave v vsej njeni intimi, pa so rejniške druţine 
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večinoma povsem navadne druţine z različnimi ravnmi veščin, znanja in podpore. Raziskave 

različnih avtorjev s tem v zvezi kaţejo, da je uspešnost rejništva pri posameznih rejnikih 

konstantno večja kot pri drugih ter da je pri rejniških namestitvah, v katerih rejniki izkazujejo 

določene starševske veščine v rejniškem »starševstvu«, manj zaznanih motenj v rejniških 

nastanitvah (Lipscombe, Farmer in Moyers, 2003; Sinclair, Wilson in Gibbs, 2005; Wilson, 

2006). Stabilnost rejniške namestitve je bistveni dejavnik vsakega rejništva, saj zagotavlja 

kontinuiteto v izobraţevanju, ohranja vrstniške mreţe, zagotavlja stalno zdravniško oskrbo in 

omogoča dostop do druţbenih sredstev in aktivnosti (Cicchetti in Valentino, 2006, po Price 

idr., 2008). Otroku nudi moţnost osnovanja varnega in ljubečega druţinskega okvira, v 

katerem lahko v polnosti razvije pozitivne in medsebojno podpirajoče odnose. Stabilnost 

namestitve pa svojo vrednost ohrani le, če je namestitev kvalitetna, saj sicer ne moremo 

govoriti o njeni upravičenosti ali koristnosti. V nasprotnem primeru je namestitev primerneje 

čim prej prekiniti in za otroka poiskati alternativno, zanj ugodnejšo in ustreznejšo rešitev.  

Rejniške druţine se med seboj razlikujejo v druţinski klimi, vrednotah, vzgojnih slogih 

starševstva in drugih karakteristikah. Zlasti metode in pristop k starševstvu imajo lahko velik 

vpliv na prisotnost čustvenih in vedenjskih teţav otrok v rejništvu. Te se v rejniški druţini 

lahko zgolj ohranjajo kot posledica preteklih izkušenj, se na novo pojavljajo (tudi kot 

posledica neprimernega skrbniško-vzgojnega odnosa rejnikov do otroka) ali pa so v zatonu 

kot posledica kakovostnega starševstva rejnikov. Za dobrobit splošnega delovanja in 

pravzaprav za samo dolgoročno moţnost sobivanja otroka in rejnika je zato zaţeleno, v 

primeru otrokovih večjih osebnostnih teţav celo nujno, da rejniki izkazujejo nekatere 

specifične starševske veščine in znanja.  

Prihod otroka v rejniško druţino pomeni občutne in večdimenzijske spremembe, ki so 

neizogibne za vse vpletene. Otrok s svojim prihodom, bivanjem, načinom delovanja, 

razmišljanjem in drugimi osebnimi karakteristikami nujno spremeni dinamiko rejniške 

druţine, kot tudi rejniška druţina nujno vpliva na otroka. Za vse člane nove rejniške druţine 

so zato ozaveščanje, predelava, osmišljanje in prilagajanje na obstoječe spremembe nujni. Če 

do teh sprememb v rejniški druţini ne pride, če imata ena ali druga stran prevelika 

pričakovanja glede prilagajanja druge strani, bo medosebni odnos le teţko rasel in se razvijal 

v pozitivnem duhu, saj bodo manjkali temeljni občutki zaupanja, strpnosti, prilagajanja in 

spoštovanja. Otrok bo le steţka našel razumevanje in pomoč pri iskanju svoje nove vloge 

znotraj rejniške druţine, pa tudi pri razreševanju morebitnih travm iz preteklosti, rejniška 

druţina pa bo teţko umestila otroka v svojo druţinsko dinamiko in ga upoštevala kot 

polnopravnega člana skupnosti. Mupinga, Garrison in Pierce (2002) omenjajo raziskave, ki 
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prikazujejo vrednost prilagodljivosti in zvez v druţinskem funkcioniranju. Zagovarjajo, da je 

druţinski sistem, ki je odprt za spremembe in rast, oblikovno razvijajoč. Nasprotno pa so 

zaprt druţinski sistem označili za oblikovno statičen, ker je njegova glavna sposobnost 

ohranjanje »statusa quo«. Kombinacija obeh naj bi prinesla še najbolj jasen stil komunikacije, 

demokratično vodenje, uspešna pogajanja, delitev vlog in ustvarjanje novih vlog ter pravil. 

Druţine zato morajo poiskati pravo razmerje med povezanostjo in razdvojenostjo s 

centrifugalnimi interakcijami (druţinske člane ločujejo) in centripetalnimi interakcijami 

(druţinske člane povezujejo). 

Nekatera rejništva brez večjih teţav vsi pomembnejši udeleţenci (rejniška druţina, otrok v 

rejništvu, socialni delavec) označijo kot uspešna: otrok je srečen in ljubljen na način, ki ne 

ogroţa njegove navezanosti na njegovo matično druţino, čustvene in vedenjske teţave se 

zmanjšajo, otrok kaţe v šoli napredek in dobre rezultate. Druga rejništva večjega uspeha ali 

zadovoljstva ne kaţejo: otrokove vedenjske teţave se stopnjujejo, njegovo čustvovanje je 

burno in neprimerno njegovi starosti, rejniki ne zmorejo obvladovati otrokovega 

temperamenta in osebnosti, kar pogosto vodi v prošnjo rejnikov za otrokovo premestitev v 

drugo rejniško druţino. Med obema opisanima ekstremoma je največ rejništev, ki pravzaprav 

minejo brez večjih posebnosti oziroma potekajo »tako dobro, kot je to lahko pričakovano.« 

(Sinclair in Wilson, 2003) Zgovoren je podatek, da je v strokovni literaturi kot najpogostejši 

vzrok zloma rejniške nastanitve omenjena prisotnost vedenjskih teţav pri otroku (agresivnost, 

destruktivnost, nasprotovalno vedenje), sicer pa še: selitev rejnikov na drugo območje, 

prenehanje opravljanja rejniške dejavnosti pri rejnikih, konflikti med matičnimi in rejniškimi 

druţinami, različne obtoţbe otrok v rejništvu zoper rejniške druţine itn. (Leathers, 2002; 

James, 2004; Price idr., 2008). Ker teorije druţinskih sistemov vse, kar se zgodi v druţini, 

upoštevajo kot tisto, kar ima vpliv na člane te skupine, obstaja teoretični razlog za povezavo 

med starševstvom rejnikov in otrokovimi čustvenimi in vedenjskimi teţavami. 

Vzgoji otrok, ki prihajajo v rejništvo, je zato treba posvetiti posebno skrb. Čestokrat so to 

otroci, ki so bili v svojem zgodnjem otroštvu izpostavljeni nestabilnosti v matični druţini, 

mnogi od njih so preţiveli leta zlorab, zanemarjanj in občutkov strahu. Zgodnje škodljive 

izkušnje so najvidnejše v številnih neprilagojenih vzorcih vedenja ter oblikovanju 

nenavezanih in ne-varnih medosebnih odnosov. Ti večajo moţnosti razdora rejniškega 

odnosa, saj se nekateri rejniki teţko spoprijemajo s čustvenimi in vedenjskimi teţavami otrok.  

Ko govorimo o starševstvu, pogosto govorimo o vzgojnem slogu otrokovega skrbnika, a na 

tem mestu pojem starševstva zastavim širše. V starševstvo ne vključujem le vzgojnega sloga, 
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pač pa tudi znanja in veščine, ki niso toliko stihijske narave, ampak bi jih lahko označili kot 

neposredno posledico načrtne in premišljene vzgoje in izobraţevanja.  

Otrok z izkušnjo ţivljenja v neurejenem okolju, polnem kaosa, nestalnosti in strahu, odnese s 

seboj v prihodnost in novo okolje vsa nerazrešena čustva, potvorjeno resničnost, neizraţeno 

jezo, stisko in zmedenost. Ko se otroka namesti v rejniško druţino, se mora torej ta najbolj 

neposredno soočiti z otrokovimi problemi. Teţavam navkljub pa si morajo vsi udeleţenci v 

rejniškem odnosu prizadevati za razvoj dobrih in zadovoljujočih odnosov, saj, kot pravijo 

Rushton idr. (2003), je dober odnos med otrokom in njegovim primarnim skrbnikom ena 

najpomembnejših značilnosti stalne druţinske nastanitve. Če se ti ne razvijejo v zadostni 

meri, je nastanitev otroka lahko v nevarnosti. Rhodes idr. (2003, po Mulroney, 2007) so 

ugotovili, da v Angliji kar 40 % rejniških druţin preneha opravljati rejniško dejavnost prej kot 

v enem letu, še dodatnih 20 % pa jih namerava prenehati s to dejavnostjo. Če Holland in 

Gorey (2004) ugotavljata, da je pojavnost številnih razvojnih, vedenjskih, duševnih in 

psihičnih problemov med otroki v rejništvu zelo visoka, je analiza pozitivnih in negativnih 

dejavnikov (Buehler, Cox in Cuddeback, 2003), ki najbolj vplivajo na rejniški nastanitveni 

izid, pokazala, da rejniki kot največji dejavnik stresa in posledično najvplivnejši dejavnik 

razdora rejniškega odnosa med rejniško druţino in otrokom vidijo prav v prisotnosti čustvenih 

in vedenjskih teţav pri otroku.  

Rejniki se na teţave otrok odzivajo različno, preko razuma, čustev, vesti, a verjetno deleţ 

tistih, ki se v določenih trenutkih znajdejo v na videz brezizhodnem poloţaju, ni majhen. Zato 

sta pomembna oblika in obseg podpore, pomoči in informacij, ki so jih rejniki deleţni in na 

katere se lahko v času stiske obrnejo. Odzivi rejnikov variirajo od primernih odzivov, ki 

otroka v stiski mirijo in mu dajejo prepotrebno gotovost in varnost, do manj primernih 

odzivov, ki otroka v stiski še dodatno vznemirijo, ga prestrašijo, spravijo v negotovost in mu 

dajo občutek nevrednosti, kar lahko doprinese k njegovim še intenzivnejšim teţavam. 

Stoolmiller (2001) tako ugotavlja, da otroci, ki izkazujejo problematična vedenja, »izvabijo« 

negativno in tršo disciplino kot otroci, ki so manj problematični. Novi pogledi na starševstvo 

(Henricson in Grey, 2001) poudarjajo odmik od opozoril staršem, kaj v vzgojnem procesu 

delajo narobe, in premik k odgovornemu starševstvu in razvoju podpornega okolja, torej k 

večji druţbeni odgovornosti, da staršem nudi pomoč in podporo pri teţkih vzgojnih 

preprekah. Ti premiki k razvoju in razširitvi opornih točk so se pojavili tako zaradi strahu 

pred vplivom ostrih socialnih in druţinskih sprememb na druţinske odnose kot tudi 

zavedanja, da ima na odnos med staršem in otrokom zelo velik vpliv tudi podpora druţine, 

prijateljev in sosedov, pa tudi različne vladne in nevladne organizacije. 
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Potreba, da se odgovori na skrbi staršev (tudi rejniških staršev) glede vzgoje otrok, in 

druţbeni interes, da se otroke vzgoji v odgovorne odrasle, kaţeta na pomembnost konsenza 

glede primernega načina starševstva. Ker starševske prakse predstavljajo enega glavnih 

elementov vzgojnega procesa ter z drugimi dejavniki določajo splošno kvaliteto rejništva, 

lahko rejništvo variira od za otroka ugodne ţivljenjske izkušnje do izjemno neugodne 

ţivljenjske izkušnje. Pozitiven ali negativen predznak slednje pa pomeni bistven premik 

bodisi k zmanjšanju bodisi k ojačitvi otrokovih razvojnih teţav in neprilagojenih vzorcev 

vedenja. Poglavitni raziskovalni interes v magistrskem delu bo zato raziskati, kako so 

čustvene in vedenjske teţave otroka v rejništvu povezane z rejnikovimi starševskimi 

praksami.  

 

V prvem poglavju magistrske naloge bom v uvodu predstavila namen raziskave ter 

napovedala vsebinske poudarke naslednjih poglavij, ki se v prvem delu ukvarjajo s 

teoretičnimi koncepti predlagane problematike, nato pa z empiričnimi ugotovitvami 

samostojno opravljene raziskave.  

Drugo poglavje teoretičnega dela magistrske naloge je razdeljeno na vsebinske sklope, ki nas 

vodijo od splošnega orisa rejniškega sistema v Sloveniji pa do posameznih elementov 

rejništva, ki nas podrobneje osveščajo z mnogoterimi vplivi na posamezen rejniški izid.  

Tretje poglavje obravnava razvoj čustvenih in vedenjskih teţav otrok, kot ga vidijo različne 

razvojnopsihološke teorije, pri čemer je poudarek na razpravi o rejniški problematiki v okviru 

Bowlbyjeve teorije navezanosti.  

V četrtem poglavju se osredotočam na vzgojo otrok kot splošen koncept, opredelitev 

starševstva in starševske prakse. V zaključku osvetlim vzgojno poslanstvo rejnikov, in sicer v 

luči rejništva kot prostora sprememb, nekaterih ovir rejniškega okolja, ki lahko znatno 

pripomorejo h končnemu rejniškemu izidu, in razvojnih izidov rejniških otrok. 

V petem poglavju je zbran empirični del magistrske naloge, ki je v celoti posvečen 

raziskovanju rejnikovega odzivanja na čustvene in vedenjske teţave rejniških otrok ter 

povezanosti med različnimi starševskimi praksami in čustvenimi in vedenjskimi teţavami 

otrok v rejništvu.  

V šestem poglavju sledijo povzetki rezultatov, v katerih bom na kratko orisala 

najpomembnejše ugotovitve raziskave ter tako potrdila oziroma zavrnila zastavljene hipoteze 

magistrske naloge. V končnih mislih bom glede na ugotovljeno iz teoretičnega in empiričnega 

dela naloge zapisala nekatere sklepne ugotovitve ter usmeritve za prihodnost.  
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2 REJNIŠTVO 

 

2.1   Pravna ureditev rejništva v Sloveniji 

 

Kadar pristojne institucije ugotovijo, da starši iz različnih razlogov ne znajo, ne zmorejo ali 

nočejo ustrezno poskrbeti za otroka/-e, sledi ukrep drţave. Ta najprej ukrepa v matični druţini 

preko neposredne pomoči staršem (svetovanja, razgovori itn.), in sicer z namenom, da bi bili 

starši sposobni, zmoţni sami skrbeti za otroke. Če se ukrepi pomoči izkaţejo za neuspešne, je 

potrebno interese otroka te druţine ustrezno zaščititi. Pri tem gre za obliko nadomeščanja 

oziroma za prevzem vseh druţinskih nalog. Rejništvo je posebna oblika druţinsko-pravnega 

varstva in vzgoje otrok, v kateri pride do premestitve otroka iz matične druţine v rejniško 

druţino, in sicer za krajše ali daljše obdobje, neredko do otrokove polnoletnosti.  

Pri nas se rejništvo prvič omenja leta 1906, za začetek organiziranega rejništva pa se šteje leto 

1926, ko je Zavod za zdravstveno zaščito mater in otrok organiziral posebne otroške kolonije. 

Po II. svetovni vojni se je nadomestno varstvo otrok zaradi povečanih potreb zelo razširilo. 

Do leta 1955, ko je bilo rejništvo določeno kot prednostna moţnost, so otroke do 3. leta 

nameščali v rejniške druţine ali dječje domove, starejše pa v otroške domove, v pristojnosti 

socialnega varstva (Grošelj Košnik, 2002). Po zakonodaji iz leta 1977 sodi rejništvo med 

druţinska razmerja in je tako opredeljeno v Zakonu o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih. 

V današnjem času je temeljni pravni vir, ki vsebinsko ureja institut rejništva kot obliko 

druţbenega varstva otrok in mladostnikov, Zakon o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih 

(Uradni list RS, št. 69/2004-UPB), dopolnjujeta ga Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 110/2002) in Pravilnik o pogojih in postopkih za izvajanje zakona o 

rejniški dejavnosti. Zakon o zakonski zvezi in druţinskih razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR) 

je torej zakon, ki ureja druţinska razmerja. V njem je rejništvo opredeljeno kot posebna 

oblika varstva in vzgoje otrok, ki je namenjena tistim otrokom, ki začasno ne morejo prebivati 

v matični druţini. Sistem rejništva predstavlja odgovornost drţave, da otroku, ki iz različnih 

razlogov začasno ne more ţiveti pri svojih starših, najde druţino, v kateri bo pridobil 

pozitivno druţinsko izkušnjo. Temeljne psihološke pravice otroka je namreč najlaţje 

zagotoviti v druţini, v skupini, ki je otroku hkrati varna in razvidna. 

Namen rejništva opredeli 54. člen ZZZDR: »Namen rejništva je, da se otrokom pri osebah, ki 

niso njihovi starši, omogoči zdrava rast, izobraţevanje, skladen osebnostni razvoj in 

usposobitev za samostojno ţivljenje.« Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (v nadaljevanju 



Poglajen Ručigaj, K. (2011). Rejnikovo odzivanje na čustvene in vedenjske težave otrok 

 

12 

 

besedila ZIRD), sprejet novembra 2002, govori o: (1) ureditvi področja rejništva, (2) 

izvajanju kvalitetnega rejništva, (3) zakonski ureditvi področja tovrstnega varstva otrok. 

Zakon vsebinsko ne posega v institut rejništva kot oblike druţinskopravnega varstva 

mladoletnikov, saj to ureja ZZZDR.  

Osnovni namen ZIRD pa je bil natančneje opredeliti naslednje elemente rejništva:  

a. Dvigniti kakovost izvajanja rejništva ter kakovost rejništva samega in s tem nuditi 

otrokom, ki v rejništvo vstopajo, čim ustreznejšo obravnavo. Pri rejništvu namreč ne 

gre le za to, da otroku, ki iz različnih razlogov začasno ne more ţiveti pri svojih 

starših, najdemo nadomestno druţino, ampak tudi za odgovornost, da mu najdemo 

druţino, v kateri bo pridobil pozitivno druţinsko izkušnjo.  

b. Urediti pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi izvajati rejniško dejavnost. To 

so: stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, vsaj poklicna ali strokovna izobrazba in 

polnoletnost. Zakon dopušča izjeme, če je to v otrokovo korist. Določeno je tudi, kdo 

ne more biti rejnik, v katerih primerih lahko izvaja rejništvo otrokov sorodnik ter 

katere osebe se po tem zakonu štejejo za otrokovega sorodnika.  

c. Urediti postopek pridobitve dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti. Vse osebe, ki 

ţelijo postati rejniki, morajo pridobiti dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti in 

biti vpisane v evidenco izdanih dovoljenj pri ministrstvu, pristojnem za druţino. 

Prijavijo se na pristojnem centru za socialno delo (v nadaljevanju besedila CSD), ki 

najprej ugotovi, če so izpolnjeni formalni pogoji, nato pa ugotovi primernost 

prijavljenega kandidata in njegove druţine za izvajanje tovrstne dejavnosti. 

Ministrstvo, pristojno za druţino, vsako leto CSD sporoči potrebno število novih 

rejnic oziroma rejnikov. CSD nato posredujejo ministrstvu tiste popolne vloge, ki 

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

izbrane kandidate napoti na usposabljanje. 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. 

d. Določiti pogoje in postopek za izvajanje rejniške dejavnosti kot edini poklic. Za 

izvajanje rejniške dejavnosti kot poklic mora imeti rejnik dovoljenje ministrstva in ne 

sme biti v delovnem razmerju, biti druţbenik zasebne druţbe ali zavoda v Republiki 

Sloveniji, ki je hkrati poslovodna oseba, opravljati druge dejavnosti kot edini ali 

glavni poklic, na podlagi katere je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje.  
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e. Določiti normative za izvajanje rejniške dejavnosti. Rejnik ima lahko istočasno 

nameščene največ tri otroke, večje število pa le izjemoma. Rejniki, ki izvajajo 

rejništvo kot poklic, morajo imeti istočasno nameščene tri otroke. Ta normativ je 

lahko zniţan v primerih, ki jih določa zakon (rejništvo hudo bolnega otroka, otroka z 

motnjami v telesnem in duševnem razvoju, zlorabljenega, trpinčenega, vedenjsko ali 

osebnostno motenega otroka). 

f. Opredeliti dolžnosti rejnikov. Dolţnosti rejnika so določene tako v odnosu do otroka 

kot tudi v odnosu do otrokovih staršev oziroma skrbnikov in CSD. Rejnik mora 

sodelovati v individualni projektni skupini, ki jo imenuje CSD, in se najmanj enkrat na 

pet let udeleţevati dodatnih usposabljanj. V dodatna usposabljanja se je dolţan 

vključiti tudi sorodnik otroka, če izvaja rejništvo.  

g. Urediti financiranje rejniške dejavnosti. Rejnina, ki pripada rejniku za vsakega 

otroka, zajema oskrbnino in plačilo dela. Tistim rejnikom, ki izvajajo rejništvo kot 

poklic, se zagotavlja tudi plačilo prispevkov za socialno varnost v skladu s predpisi, ki 

urejajo plačevanje prispevkov za socialno varnost. Oskrbnino sestavljajo sredstva za 

materialne stroške za otroka in denarni prejemek. »Rejnik za posameznega otroka 

prejme mesečno rejnino, ki zajema oskrbnino in plačilo dela. Oskrbnino sestavljajo 

materialni stroški za otroka, ki od 01. 07. 2008 znašajo 262,20 evrov, denarni 

prejemek v višini otroškega dodatka, ki znaša 110,41 evrov, in plačilo dela, ki znaša 

118,74 evrov. Do plačila dela ni upravičen rejnik − sorodnik otroka.« (CSD Šiška, 

2010)  

h. Opredeliti rejniško pogodbo, ki jo skleneta rejnik in pristojni CSD, s katero se pisno 

določijo pravice in dolžnosti obeh pogodbenih strank. Zakon določa obvezne določbe 

rejniške pogodbe, kdaj rejniška pogodba preneha, odpovedni rok v primeru odpovedi 

rejniške pogodbe ter v katerih primerih se rejniška pogodba razveţe. Zakon določa 

tudi, da se lahko rejniška pogodba podaljša tudi po polnoletnosti otroka, če ta zaradi 

motenj v telesnem in duševnem razvoju ni sposoben za samostojno ţivljenje ali če 

otrok ostane v rejniški druţini zaradi nadaljevanja šolanja, najdlje pa do dopolnjenega 

26. leta starosti, a le, če otrok s tem soglaša.  

i. Opredeliti naloge centrov za socialno delo pri izvajanju rejniške dejavnosti:  

1. narediti izbor kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti,  

2. opravljati naloge pri samem izvajanju rejništva,  

3. opravljati druge naloge, ki izhajajo iz izvajanja rejniške dejavnosti. 
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2.2   Rejniki v sluţbi rejništva 

 

Z ZZZDR in ZIRD je RS Slovenija zagotovila naslednje predpostavke rejništva: 

1. rejništvo je ena od oblik varstva in vzgoje otrok,  

2. rejništvo je začasna oblika varstva in vzgoje otrok, ko ti ne morejo bivati v svoji 

matični druţini,  

3. v rejništvu se otroku zagotovi taka nadomestna rejniška druţina, ki mu bo omogočila 

izkušnjo pozitivnega in toplega druţinskega ţivljenja.  

Dileme, ki se pojavljajo v zvezi z zgoraj navedenimi postavkami, so:  

1. Kaj razumemo pod varstvo in vzgojo v rejništvu ter kako zagotoviti ustrezno varstvo 

in vzgojo otroka v rejništvu? (podrobneje v 4. poglavju raziskave) 

2. Kako je opredeljena ustreznost nadomestne rejniške druţine in ali obstajajo kriteriji, 

po katerih neko druţino opredelimo kot (ne)ustrezno? Kdo je izvajalec rejniške 

dejavnosti: rejnik ali rejnik z drugimi druţinskimi člani? (podrobneje v podpoglavjih 

2.2.1, 2.2.2. in 2.2.3.)  

3. Kaj se pojmuje pod pojmom začasno rejništvo? Če ta pojem ni opredeljen, kako 

zagotoviti začasnost rejništva otroka? (podrobneje v podpoglavju 2.3.1.) 

 

2.2.1 Izvajalec/-ci rejniške dejavnosti  

 

»Rejništvo je socialno-varstvena storitev Republike Slovenije, izvajanje rejniške dejavnosti pa 

je zunaj-druţinska vzgojno-varstvena storitev izvajalcev (CSD nimajo javnih pooblastil za 

izvajanje rejništva) rejniške dejavnosti na svojem domu. Otrok ohrani svojo matično druţino, 

CSD pa naj bi si med rejništvom prizadeval (člen 161 ZZZDR): ›[…] da se odpravijo vzroki, 

zaradi katerih je bil otrok oddan v rejništvo.‹". Izvajalec svojo javno sluţbo opravlja kot 

institucionalno vzgojno-varstveno storitev v imenu in na račun drţave in ne staršev, kot se 

pogosto napačno razume. Gre za pogodbeno in odplačno razmerje med drţavo in izvajalci. Do 

njega pride, ko pristojni na CDS med imetniki dovoljenj izbere izvajalca in z njim sklene 

pogodbo. Z ukrepom rejništva starševstvo ni na voljo.« (Berglez, 2007: 1) 

Rejnik, izvajalec rejniške dejavnosti, je oseba, ki izvaja rejniško dejavnost in je za to plačan. 

ZIRD v 5. členu (2002) navaja nujnost izpolnjevanja naslednjih pogojev za rejnike. Oseba 

mora: 
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- imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, 

- imeti zaključeno vsaj poklicno oziroma strokovno izobrazbo (v izjemnih primerih, če 

se glede na okoliščine ugotovi, da je to nedvomno v otrokovo korist, lahko izvaja 

rejniško dejavnost tudi oseba z niţjo izobrazbo od predvidene), 

- biti polnoletna. 

Na drugi strani pa po ZIRD rejnik ne more biti (6. člen):  

- oseba, ki ji je odvzeta roditeljska pravica, 

- oseba, ki ţivi skupaj z zakoncem, ki mu je odvzeta roditeljska pravica, 

- oseba, ki ji je odvzeta poslovna sposobnost. 

V 7. členu ZIRD opredeljuje, da otrokov sorodnik lahko izvaja rejniško dejavnost, če pristojni 

CSD glede na okoliščine posameznega primera ugotovi, da je to v otrokovo korist.  

ZIRD v 67. členu sicer predvideva preverjanje druţinskih članov rejnika, podatki pa se 

zbirajo »[…] neposredno od posameznika za njega in za njegove druţinske člane ter iz 

uradnih zbirk, ki jih v RS vodijo za to pooblaščeni organi in organizacije, med drugim tudi s 

strani Ministrstva za pravosodje – osebni podatki o storilcih kaznivih dejanj; podatki o 

izrečenih kaznih, varnostnih ukrepih, pogojnih obsodbah, sodnih opominih in obsodbah, s 

katerimi je bila storilcem kaznivih dejanj, o katerih se vodi kazenska evidenca, oproščena 

kazen, ter o njihovih pravnih posledicah; poznejše spremembe o obsodbah, ki so bile vpisane 

v kazensko evidenco; podatki o izvršeni kazni in o razveljavitvi vpisa neupravičene obsodbe.« 

(Ministrstvo za delo, druţino in socialne razmere, 2008) Rejniška druţina, ki ţeli sprejeti 

otroka, mora izpolnjevati osnovne pogoje glede sestave druţine (spol, starost, sorodstvene 

odnose članov gospodinjstva), imeti mora dobre medsebojne odnose (čustvena navezanost, 

toplina, način vzgoje, način komuniciranja), urejeno gmotno stanje druţine, dosegati mora 

ustrezno doseţeno izobrazbo, imeti vzgojno sposobnost in dosegati kulturno raven druţine, 

biti v dobrem zdravstvenem stanju, konstruktivno preţivljati prosti čas ter imeti dobre in 

pozitivne motive za sprejem otroka v rejo (Mali, 1989). Vse omenjene karakteristike 

posamezne rejniške druţine preverja, presoja ter končno o njih tudi odloča strokovni delavec 

na pristojnem CSD. 

Berglezova (2007) opozarja na kontradiktornost glede izvajalcev rejniške dejavnosti v ZIRD, 

saj pravi, da rejniško pogodbo skleneta le imetnik dovoljenja za opravljanje rejniške 

dejavnosti (poprej izbran pri posebni komisiji in po uspešno opravljenem usposabljanju v 

trajanju 12 ur) in pristojni CSD. Toda 2. točka 2. člena ZIRD določa, da je rejniška dejavnost 

»dejavnost rejniških druţin, ki izvajajo rejništvo«, 4. točka 2. člena ZIRD pa, da je rejniška 

druţina »druţina, v kateri se izvaja rejniška dejavnost. Sestavljajo jo rejnik in vse osebe, ki 
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ţivijo z rejnikom.« (Zdruţenje MOČ je oktobra 2007 prejelo pisne odgovore večine 

slovenskih CSD, da podatkov o tem, kdo vse ţivi z rejnikom, ne vodijo.) Berglezova navaja 

tudi Višje delovno in socialno sodišče, ki se je leta 2006 odločilo, da: »[…] gre za sistemsko 

ureditev rejniške dejavnosti, ki se izvaja v rejniški druţini, in sicer s strani rejnika in ostalih 

članov druţine,« ter Ustavno sodišče (maj 2006): »Po oceni Ustavnega sodišča je treba 

upoštevati, da gre pri rejništvu za obliko druţinskega varstva, ki je ni mogoče primerjati z 

nobeno drugo obliko zaposlitve […] tudi Vlada in Ministrstvo poudarjata, da pomeni rejniška 

dejavnost nadomeščanje oziroma prevzemanje nalog druţine.« Ta določila in trditve so za 

Berglezovo sporne zaradi poseganja drţave v zasebno sfero (izvajalčevo druţino), saj je 

izvajanje rejništva javna sluţba. ZIRD posega v ţivljenje vseh članov rejniške druţine, tudi 

tistih, ki se niso z ničemer zavezali rejniški dejavnosti. Berglezova nadaljuje: »Zato ne bi bilo 

narobe, če bi se usposobili, pridobili dovoljenja in se pogodbeno zavezali vsi, ki jih zakon 

navaja kot izvajalce […] Pravice in dolţnosti do vzgoje in varstva otroka (rejniške dejavnosti) 

se zdaj lahko loti vsakdo, ki se z izvajalcem dogovori za skupno ţivljenje ali pa se rodi v 

njegovi druţini. Edina razlika med pogodbenim izvajalcem in njim je, da za svoje delo ne 

dobi plačila. Z vidika otroka pa taka zavezanost pomeni nevarnost, da ga sme »vzgajati« 

kdorkoli, ki sobiva z izvajalcem.« (Berglez, 2007: 2) Izvajalci rejniške dejavnosti so torej 

nekoliko nejasno definirani, saj je formalno izvajalec rejniške dejavnosti le tista oseba, ki je 

imetnik dovoljenja za opravljanje rejniške dejavnosti in s katerim se sklene rejniška pogodba, 

ZIRD pa predvideva, da rejniško dejavnost opravljajo tudi drugi člani rejnikove druţine, ki 

nimajo omenjenega dovoljenja. 

Po 156. členu ZZZDR z oddajo otroka v rejništvo matični starši ne izgubijo starševskih pravic 

in dolţnosti do otroka. Rejniki niso starši, na rejnike se le prenesejo dolţnosti, ki jih starši 

niso bili zmoţni opravljati. Osnovne dolţnosti rejnikov do otrok v rejništvu določa 25. člen 

ZIRD: pripraviti sebe in druge člane druţine na prihod otroka, truditi se za čim hitrejšo 

prilagoditev otroka v rejnikovem domu in za ustrezno ravnanje vseh članov rejnikove druţine 

z otrokom, nuditi pomoč otroku ob prilagajanju na novo okolje, otroka pravilno negovati, 

vzgajati in mu nuditi primerno nastanitev, prehrano, obleko in obutev ter šolske in osebne 

potrebščine, nuditi otroku primerne igrače, osnovne športne pripomočke in druge pripomočke 

manjše vrednosti za različne aktivnosti, skrbeti za krepitev in ohranjanje otrokovega zdravja 

in mu, če je to potrebno, preskrbeti ustrezno zdravstveno oskrbo preko izbranega osebnega 

zdravnika, skrbeti za rejenčev odnos do učenja in dela za privzgojitev delovnih navad, skrbeti 

za vključitev otroka v poklicno izobraţevanje ali ustrezno zaposlitev, skrbeti za izoblikovanje 

lastne identitete otroka in pripraviti otroka na odhod iz rejniške druţine. Po 27. členu ZIRD je 
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rejnik dolţan omogočati in spodbujati stike med otrokom in starši, razen v primeru, ko so 

staršem stiki omejeni ali prepovedani na podlagi odločbe pristojnega organa.  

Ţiberna (2005) o rejniški druţini pravi, da je to druţina z vsemi svojimi zakonitostmi (ima 

lastne norme in pravila, vrednote, hierarhijo itn.) in je zato za otroka druga, drugačna druţina. 

Otrok, ki pride v rejniško druţino, mora zato po prihodu šele poskušati najti svoje mesto, 

svojo vlogo. Druţino mora spoznati in jo raziskati kot druţinsko skupino. Rejniška druţina pa 

mora narediti v svoji druţini prostor za otroka in to je nova izkušnja za vse druţinske člane. 

Berglezova (2007) pri tem doda, da je cilj vsakega rejništva gotovo ta, da otrok pride v 

druţino z zglednimi razmerami, da pa temu ni vedno tako. Drţava in zakonodajalec bi zato 

morala poskrbeti, da se zagotovi ustrezna, pravilna in varna zakonska podlaga za izvajanje in 

za učinkovit nadzor nad izvajanjem te javne sluţbe.  

 

2.2.2 Pot do rejniške pogodbe 

 

ZZZDR predvideva, da se otroka ob odstranitvi iz matične druţine namesti v nadomestno 

rejniško druţino, ki mu bo omogočila pozitivno druţinsko izkušnjo. A kaj pojmujemo pod 

pozitivno družinsko izkušnjo? Po katerih kriterijih lahko neko druţino opredelimo kot tisto, ki 

bo otroku najverjetneje znala posredovati pozitivno druţinsko izkušnjo? Ali se rejniška 

druţina izbira tudi na podlagi otrokovih preteklih izkušenj? (Pomembna razlika je, ali imamo 

opravka z zanemarjenim otrokom ali pa je bil ta otrok ţrtev spolne zlorabe.) Vprašanje, ki se 

pojavlja na področju primerne izbire rejniške druţine za specifičnega otroka v rejništvu, pa ni 

razjasnjeno niti z ZIRD niti z ZZZDR, je tudi, po katerih postopkih CSD izbere primerno 

nadomestno druţino za otroka?  

Nizozemski raziskovalci (Strijker, Zandberg in Van der Meulen, 2002) ugotavljajo splošno 

potrebo po izboljšanju kvalitete kriterijev pri izbiri oseb za rejništvo. Poudarjajo, da bi sluţbe, 

ki se z rejništvom ukvarjajo, morale dobiti tudi boljši vpogled v otrokove teţave in pretekle 

izkušnje, da bi lahko bolje in primerneje odgovorile na njegove potrebe. Avtorji izpostavljajo 

tri ključne točke rejništva: otrokovo starost, otrokove pretekle izkušnje in stopnjo otrokovih 

čustvenih in vedenjskih teţav. Rejništvo otroka se v povprečju izkaţe za teţavnejše pri višji 

starosti otroka, njegovi teţji preteklosti in večjem številu oziroma intenzivnejših čustvenih in 

vedenjskih teţavah. A poznavanje ključnih točk uspešnega rejništva še ne zagotavlja kvalitete 

odločitev, povezanih z rejništvom. Da bi zagotovili kvaliteto, bi morali strokovnjakom, ki 

sprejemajo rejniške odločitve, zagotoviti povratne informacije o posameznem rejništvu (npr. o 

prezgodnjem prenehanju rejništva – uspešnem ali neuspešnem). S tem bi strokovnjaki dobili 
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vpogled v dejavnike, ki prispevajo k predčasni prekinitvi rejništva. Tako bi laţe ovrednotili 

svoje prvotno sprejete odločitve in na podlagi teh ugotovitev odločali o nadaljnjih postopanjih 

v določenem rejništvu. Avtorji v izboljšani kvaliteti odločitev, povezanih z rejništvom, vidijo 

pot do višje kvalitete rejniške oskrbe.  

Berglezova (2007: 11) piše: »Člen 160 Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju besedila 

ZSV) določa, da ›o oddaji otroka v rejništvo izda CSD odločbo.‹ Člen 32 ZIRD pa: ›Po 

odločitvi, da se določenega otroka namesti v rejniško druţino, je naloga centra, da med 

rejniki, ki imajo dovoljenje, izbere rejniško druţino, ki ustreza potrebam otroka ...‹«. Naloga 

CSD torej je, da med kandidati za rejnika izbere tistega, ki izpolnjuje predpisane pogoje, ter 

obenem ugotavlja tudi primernost celotne rejniške druţine (drugih druţinskih članov) za 

izvajanje rejniške dejavnosti pri temu otroku. Pri tem CSD upošteva vse pozitivne in 

negativne dejavnike, ki bi lahko vplivali na psihosocialni razvoj otroka (npr. lastni otroci v 

rejniški druţini, bivanjske razmere, prostorska oddaljenost rejniške druţine od matične 

druţine itn.). Potočnik (2001: 33−34) piše, da so strokovni delavci na področju rejništva 

dolţni zasledovati interese otroka, torej morajo poiskati najustreznejšo rejniško druţino, v 

katero se bo otrok najlaţje vţivel, ki mu bo omogočila zadovoljevanje njegovih potreb in 

razvoj psihofizičnih sposobnosti. Strokovni delavec mora v ta namen druţino spoznati ţe prej, 

da skupaj rešijo posamezne dileme. Zaţeleno je, da se išče rejniška druţina znotraj otrokove 

razširjene druţine, otroku znanega okoliša, iste kulture, iste verske pripadnosti in pa šolskega 

okoliša. Zelo pomembna je starost rejnikov. Če je le mogoče, se naj ne bi preskakovale 

generacije (mlajšega otroka naj bi vključili k mladim rejnikom). A Berglezova (2007: 11−12) 

opozarja na pomanjkljivost v postopku izbire primerne rejniške druţine: »[…] CSD izda 

odločbo o oddaji v rejništvo, ne izda pa nikakršne odločbe o konkretni namestitvi. To odločbo 

nadomešča rejniška pogodba, ki nastane brez postopkov. Izvajalca konkretne namestitve 

izmed imetnikov enakovrednih in enakih dovoljenj izbere CSD. Gre za pavšalno avtoritarno 

odločitev, ki ne sloni na postopkih, ni javna, v zvezi z njo niso izdelana merila, ni izdan 

nikakršen sklep ali odločba, prav tako v zvezi s to odločitvijo ni zagotovljenega pravnega 

varstva. Dopuščena samovolja delavcev CSD tako v praksi omogoča namestitve več (celo 

sedmih) otrok k ›izbranemu‹ imetniku dovoljenja (kljub jasnim določilom, da bi smeli 

namestiti k posamezniku največ tri otroke) in hkrati nobenega otroka k drugemu imetniku 

enakega dovoljenja […] ZIRD je v celoti definiral postopke za pridobitev dovoljenja za 

izvajanje rejniške dejavnosti, nikjer pa ni predvidel postopkov in načinov izbire ter določanja 

konkretnih izvajalcev – pridobitve izvajanja. Tako lahko zdaj veliko oseb pridobi dovoljenja 

po znanih postopkih in postane imetnik dovoljenj, ne more pa postati izvajalec rejniške 
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dejavnosti […] zaposleni delavec na CSD izvajalce postavlja po svoji osebni presoji. V 

odločanje o izbiri konkretnega imetnika rejniškega dovoljenja ni vključen niti starš (v večini 

primerov starši ohranijo roditeljske pravice in jim otroci tako niso bili odvzeti, ampak so odšli 

v rejništvo s soglasjem), niti zakoniti zastopnik otroka, niti druga pristojna oseba (skrbnik), ki 

bi varovala koristi otroka […] Ironija je, da ZIRD določa
1
, da zakoniti zastopniki otrok še 

vedno odločajo o vseh pomembnih zadevah v zvezi z otrokom (izbira šole, vrtca, zdravnika, 

pridobivanje dokumentov, prestop meje itn.), ne odločajo pa o najpomembnejši stvari za 

lastnega otroka – o izbiri osebe, pri kateri otrok ţivi […] o vzgoji in varstvu svojih otrok – 

vsaj dokler jim niso odvzete roditeljske pravice – bi morali imeti pravico odločati le zakoniti 

zastopniki in skrbniki ali namesto njih sodišča, ne pa posamezna, na centru zaposlena oseba.«  

  

2.2.3 Usposabljanje in izobraţevanje rejniških staršev 

 

Opravljanje rejniških dolţnosti je zelo teţka naloga, zato je treba, če ţelimo čim uspešnejše 

rejniške izide, rejnike in njihove druţine pripraviti na ta izziv. ZIRD predpisuje usposabljanje 

kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti (12. člen) in usposabljanje/izobraţevanje za 

rejnike, ki ţe izvajajo rejniško dejavnost. Pravilnik o pogojih in postopkih za izvajanje ZIRD 

(Uradni list 54/2003) predvideva obvezno usposabljanje kandidatov za izvajanje rejniške 

dejavnosti v obsegu 10−12 ur, in sicer iz naslednjih poglavij:  

a. predstavitev konceptov rejništva, rejniškega sistema in individualne projektne skupine 

ter sodelovanja z matično druţino,  

b. predavanja iz razvojne psihologije in čustvenih potreb otroka,  

c. poglavja iz psihologije druţine.  

Priprave potekajo skozi izobraţevanje, ki pa ne sme potekati le v obliki predavanj. Poleg teh 

je potrebno organizirati delo v manjših skupinah, ki so strokovno vodene. Takšen pristop se je 

na študijskem področju pokazal za najučinkovitejšega med učnimi metodami. Kandidati 

namreč dobijo moţnost pogovora, izmenjave izkušenj ter mnenj, ki jim pomagajo tudi pri 

nekaterih osebnostnih vprašanjih (kot je, na primer, ali sem primeren/se vidim v vlogi rejnika) 

ter posledični (ne)odločitvi za rejniško dejavnost (Stojkanović, 2005). Po uspešno 

zaključenem usposabljanju kandidati pridobijo dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti. 

Rejniki, ki so ţe pridobili licenco za opravljanje rejniške dejavnosti in ţe opravljajo rejniško 

dejavnost, se morajo vsaj enkrat v petih letih udeleţiti obveznih usposabljanj. Usposabljanje 

                                                 
1 156. člen ZZZDR določa: »Z oddajo otroka v rejništvo ne prenehajo pravice in dolţnosti staršev ali skrbnika, ki jih imajo po tem zakonu.«  
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traja 20−25 ur, in sicer v obliki predavanj, delavnic in skupinskih pogovorov o lastnih 

izkušnjah.  

Vloge in naloge rejnikov so zahtevne in raznolike glede na otroka, ki je nameščen v rejniško 

druţino (Center for Development of Human Services, 1988, po Ţiberna, 2005): 

- rejnik kot organizator (gospodinjska dela, uvajanje in izvajanje druţinskih pravil in 

mej, organizacija druţinskega ţivljenja z namenom, da se otrokom zagotovi varnost, 

odraščanje in učenje, zagotavljanje aktivnosti, prek katerih otroci spoznavajo svet, 

sebe in druge ljudi, podpora stikom z okoljem in skrb za zadovoljitev otroških potreb), 

- rejnik kot učitelj (preţivljanje časa z otrokom, ko rejniki nastopajo kot vzorniki otrok, 

pogovori z otroki o svojih izkušnjah, pomoč pri domačih nalogah in domačem delu, 

pomoč pri učenju novih snovi, pomoč pri reševanju otrokovih problemov ali 

zadovoljevanju potreb, pomoč pri učenju samokontrole, krepitev samopodobe, 

vzpostavljanje meja in pričakovanj v otrokovem obnašanju), 

- rejnik kot voditelj (podpora otrokom pri preizkušanju novih stvari, pohvala 

otrokovega obnašanja, ko ta vodi do uspeha ali k sodelovanju, spodbujanje otroka k 

boju za dosego cilja, zagotavljanje priloţnosti, da se otroci učijo in vadijo nove 

veščine, spodbujanje otrokovih interesov in talentov), 

- rejnik kot tolaţnik (umirjanje vznemirjenih otrok z oporo in časom, ki jim ga 

namenijo, namenjanje časa za pomoč otroku ali nudenju bliţine odraslega, občutljivost 

za otrokove frustracije in pomoč pri reševanju problemov, posluh in odzivnost na 

otrokove potrebe, izraţene skozi njihovo vedenje), 

- rejnik kot druţabnik, spremljevalec (sodelovanje z otroki, odzivnost na otrokovo 

prošnjo po skupnih aktivnostih, podajanje pobud za skupne aktivnosti, izbira igrač in 

aktivnosti, primernih otrokovi starosti, grajenje pozitivnih in zaupljivih odnosov z 

otrokom, vključevanje otroka v druţinske aktivnosti in praznovanja), 

- rejnik kot oskrbnik (zagotavljanje hrane, oblačil, zavetja in medicinske oskrbe, 

organizacija varnega bivalnega okolja, odzivanje, ki otroku prinaša varnost in občutek 

oskrbljenosti, podpiranje in spoštovanje otrokove kulturne dediščine, spodbujanje 

otrokovega fizičnega, čustvenega, intelektualnega, socialnega in moralnega razvoja), 

- rejnik kot zagovornik (v srečanjih s šolskimi usluţbenci si prizadevajo, da ima otrok 

primerno mesto v razredu, vzpodbuda otroku po ohranitvi stika z matično druţino 

(dogovorjeni obiski), spoštovanje in branjenje otrokovih interesov, sodelovanje pri 

načrtih o izpolnjevanju otrokovih potreb, iskanje, sprejemanje in identificiranje z 

uslugami, ki jih potrebuje otrok), 
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- rejnik kot član skupine (sodelovanje s pristojnim CSD in otrokovo druţino, 

sodelovanje pri urejanju administrativnih zadev za posameznega otroka, sodelovanje v 

načrtovanju otrokovih obiskov (matične druţine, sorodnikov, CSD), pomoč CSD pri 

iskanju in izobraţevanju drugih rejnikov), 

- rejnik kot rešitelj (poznavanje in uporaba podpore in virov skupnosti, da zadovoljijo 

osebne in socialne potrebe otroka, poznavanje in uporaba lokalnih, drţavnih in 

nacionalnih podpornih skupin, poznavanje sebe in svojih omejitev, časa, programa in 

strokovnjakov, uporaba premora in pomoč druţine, da zmanjšajo stres).  

Ţiberna (2005) ugotavlja, da razčlenitev vlog in nalog rejnikov lahko pomeni za strokovne 

delavce dodatno moţnost, da pogledajo, katere naloge rejniki zmorejo in jih dobro opravljajo, 

pri katerih nalogah pa potrebujejo pomoč. Mnenje Ţibernove je, da so rejniki dobri 

organizatorji, tolaţniki, druţabniki, oskrbniki, zagovorniki in člani skupine. Določene teţave 

pa se, glede na naloge, opredeljene v literaturi, pojavljajo v vlogah učiteljev, voditeljev in 

rešiteljev. 

Pri rejniškem delu se poudarja vloga projektne skupine, ki naj bi nudila pomoč in oporo vsem 

udeleţencem, vpletenim v posamezno rejniško razmerje, in sicer preko aktivnega in rednega 

sodelovanja strokovnega delavca, rejniške druţine, otroka in otrokove matične druţine. 

Projektna skupina naj bi imela več vlog, od katerih je poudarek na sodelovanju, izobraţevanju 

in posvetovanju. Čačinovič Vogrinčičeva (2008) pravi, da je socialno delo v rejništvu delo s 

celostnim sistemom vseh udeleţenih v rejništvu ali, kot pravimo, delo v projektni skupini. 

Socialna delavka dela z matično druţino, rejniško druţino in otrokom v rejništvu hkrati. In 

ker otrok v rejništvu pravzaprav ţivi med dvema druţinama, potrebuje v vmesnem 

prilagoditvenem času prostor za premislek in »prevajanje« resničnosti ene druţine v drugo. 

Zato je zelo pomembno, da tudi otroka v rejništvu dojemamo kot soustvarjalca njegovega 

ţivljenja v rejništvu. Projektna skupina je sistem, ki se oblikuje za posameznega otroka in ki 

povezuje in vzdrţuje sodelovanje ter zavaruje koristi vseh udeleţenih v rejniškem sistemu, 

zaradi česar se je prvotno imenovala individualna projektna skupina (IPS). Z IPS (Ţiberna, 

2005) se izdela individualni načrt izvajanja rejništva, ki je prilagojen starosti otroka, njegovi 

zrelosti, njegovim potrebam glede na vzrok namestitve v rejniško druţino ter je 

interdisciplinaren. Spremlja se torej: otrokova namestitev, zdravje, izobraţevanje in 

zaposlovanje, otrokov čustveni in vedenjski razvoj, odnose do druţine in vrstnikov, skrb zase 

in doraslost samostojnemu ţivljenju, identiteto otroka, druţbeni vtis in stike otroka z matično 

druţino. Vendar pa, kot poudari Čačinovič Vogrinčičeva (2008), projekt pomoči matični 

druţini ne more temeljiti le na delu v projektni skupini, saj se tu večinoma obravnava 
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vsakdanje ţivljenjske probleme, pri čemer se odkrivajo stiske in potrebe po posebnih oblikah 

pomoči. Zato mora imeti projektna skupina na voljo pomoč strokovnjakov, ki bodo zmoglia 

ponuditi posebno pomoč otroku in drugim udeleţencem. Projektna skupina (Ţiberna, 1998, po 

Ţiberna, 2005) se sestaja v skladu z dogovori oziroma po potrebi, in sicer praviloma na 

začetku pogosteje in sprva tudi na nevtralnem območju CSD, kasneje lahko tudi drugje, npr. v 

rejniški druţini. Rezultati so vidni v dogovorih, sporazumih, gre za etiko participacije, kjer 

vsak izmed udeleţenih nosi svoj deleţ odgovornosti za rešitev, dogovor (Čačinovič 

Vogrinčič, 2008).  
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2.3   (Ne)stabilnost ţivljenjskih okoliščin 

 

Stabilnost ţivljenjskih okoliščin posameznik dojema za dokaj samoumevno dejstvo. 

Nestabilnosti se začnemo zavedati, šele ko v naša ţivljenja nepričakovano in nenadno vdre 

nek dejavnik, ki podre naš dosedanji, dobro funkcionalni ritem ţivljenja in zamaje naša 

prepričanja, verovanja, morda tudi naše zaupanje v ljudi, ki nas obdajajo in v katere zaupamo, 

ter tako ogrozi naše psihično, fizično in duševno zdravje. Stiske odraslega človeka so 

večinoma premostljive ovire. Z manjšo ali večjo pomočjo drugih jih predvidoma razrešimo v 

krajšem ali daljšem časovnem obdobju ter si tako zopet pridobimo ţeleno stabilnost, pa naj bo 

to na čustvenem, materialnem, zdravstvenem, bivanjskem ali kateremkoli drugem ţivljenjsko 

pomembnem področju. Situacija otrok, ki so v svojem ţivljenju preţiveli eno ali več vrst 

nestabilnosti, je povsem drugačna. Otroci so med najobčutljivejšimi skupinami ljudi, saj so v 

svojem bistvu močno ranljivi in v veliki meri odvisni od soljudi. Za otroke najpomembnejša 

bitja na svetu so njihovi starši, ki zanje skrbijo, jim nudijo varnost, zavetje, ljubezen. Starši so 

ob njih od njihovega rojstva pa vse do trenutka, ko otrok osvoji toliko veščin samostojnosti, 

da kot odrasla oseba zapusti matični dom in si ustvari svojega. Zato je največja stiska, ki jo 

otrok lahko doţivi (predvsem v zgodnjem otroštvu), izguba zaupanja v starše, izguba druţine 

in doma, izguba vsega, kar je njemu znano, vsega, v kar je zaupal in poznal, vsega, kar je zanj 

pomenilo pravzaprav ţivljenje samo. Otrokova stiska ob izgubi staršev in doma se ne pojavi 

le pri dobro funkcionalnih druţinah. Enako močna in verjetno še večja je stiska pri tistih 

otrocih, ki so doţivljali veliko negotovost znotraj njihove druţine preko druţinsko 

prevladujočih neprimernih vzorcev vedenja, čustvovanja in medsebojnih odnosov. Ti otroci 

ob izgubi staršev za daljši rok izgubljajo moţnost, da bi svoje frustracije glede odnosa s starši 

pozitivno razrešili, kar stisko dolgoročno še poveča.  

V Sloveniji je okoli 1500 otrok, ki so doţiveli le malo stabilnosti v svojem ţivljenju. Ti otroci 

so bili večinoma zapuščeni, zanemarjeni ali zlorabljeni od lastnih staršev, zato so morali 

zapustiti dom in se odseliti k sorodnikom ali k popolnim neznancem, največkrat v rejniško 

druţino. Ob tem so doţiveli ne samo čustvene stiske izgube druţine in doma (čeprav 

neprimerna, sta bila matična druţina in dom edina stabilnost, ki so ju ti otroci poznali), pač pa 

nemalokrat tudi izgubo širšega socialnega okolja. Munro in Hardy (2007) pišeta, da ob 

menjavi nastanitve otrok ne doţivi le čustvenega stresa, ampak je tudi v veliki ţivljenjski 

stiski. Menjava nastanitve lahko namreč vpliva na vrsto drugih z nastanitvijo povezanih 

zadev: menjava šole, zmanjšanje stikov s prijatelji, novo okolje, lahko tudi ločitev od matične 
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druţine (staršev, sorojencev). Če se stiske pojavijo v kombinaciji, pa ti pritiski še močneje 

vplivajo na otroka. Nastanitvena nestabilnost bi zato morala biti pretehtana z dveh zornih 

kotov: (1) otrokovih preteklih izkušenj, (2) stopenj in tipov sprememb, ki jih je doţivel. 

Podobno razmišlja Čačinovič Vogrinčičeva (2008: 105): »Sodelovanje z otrokom začnemo v 

teţkem času zanj in za njegovo druţino, praviloma sredi hude stiske in teţke krize. Doma so 

trpljenje ali negotovost, bolečina ali nemoč, ki jih pogosto ne more razumeti in ubesediti. 

Obljuba ali vabilo za lepše in boljše ţivljenje v drugi druţini zbudi ambivalentna čustva, pa 

tudi negotovost in strah pred neznanim.«  

Če se rejniki ne znajo pravilno oziroma primerno odzvati na otrokove potrebe, se stiske otrok, 

namesto da bi se razreševale, povečujejo. Ukrepanje drţave preko skrbstvenega sistema z 

zagotovitvijo primerne in potrebne stopnje ţivljenjske stabilnosti in stalnosti rejniškim 

otrokom prepogosto ne pomaga v zadostni meri pri njihovih stiskah. Ljudje pa potrebujemo 

trajne ţivljenjske elemente, saj le tako lahko uspešno obvladujemo in ţivimo svoje ţivljenje 

kot individualisti in kot člani socialne mreţe (Berridge, 2000). Če torej otrok po kaosu v 

matični druţini doţivi še propad rejniškega odnosa, je njegov ţe tako skrhan svet še za 

odtenek ranljivejši, kar nikakor ni v prid otrokovemu zdravemu psihičnemu in fizičnemu 

razvoju. Junger-Tas (1981, po Strijker, Zandberg in Van der Meulen, 2002) kot neţelene 

posledice neuspešnega rejništva navaja: negativno samopodobo otroka, zmanjšano regulacijo 

agresivnosti, povečevanje učnih problemov in trajno nezaupanje v odrasle osebe. Neuspešno 

rejništvo pa ne pušča negativnih posledic le pri otrocih, pač pa tudi pri rejniških starših, ki se 

lahko ob določenemu otroku iztrošijo in se zato iz rejniškega sistema umaknejo, kar lahko 

pomeni trajno izgubo morda zelo kvalitetne rejniške druţine (Larsson idr., 1986, po Strijker 

idr., 2002). 

 

2.3.1 Začasnost rejništva 

 

Če je rejništvo opredeljeno kot začasen ukrep, velja razmisliti o opredelitvi termina 

»začasnost« v rejništvu. SSKJ (1994: 1575) termin »začasen« definira: »1. ki je, obstaja, se 

pojavlja krajše obdobje; 2. namenjen za uporabo krajše časovno obdobje; 3. ki je, obstaja, se 

pojavlja omejeno dolgo obdobje.« Začasnost rejništva naj bi torej v splošnem pomenila neko 

krajše premostitveno obdobje, ki naj bi se končalo v določenem omejenem obdobju.  

Čačinovič Vogrinčičeva (2008) poudarja, da je rejništvo definirano kot začasen ukrep in da 

tega izhodišča strokovni delavci in drugi vpleteni v rejništvo ne bi smeli nikoli spregledati. 
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Zato »začasnost« rejništva definira: »[…] dokler matična druţina ne bo zmogla sprememb, ki 

jih otrok potrebuje, da bo lahko varno ţivel doma.« (Čačinovič Vogrinčič, 2008: 108) Ţiberna 

(2005: 16) o začasnosti rejništva pravi: »Rejništvo je začasen ukrep, ki pa je lahko 

kratkotrajen ali dolgotrajen. Rejništvo traja krajši čas takrat, ko se da razloge, zaradi katerih 

otrok ni mogel ţiveti v svoji matični druţini, dokaj hitro odpraviti; npr. zdravljenje katerega 

izmed staršev. Daljši čas traja rejništvo (tudi do otrokove polnoletnosti) takrat, ko razlogov, 

zaradi katerih otrok ne more ţiveti pri starših, ni moţno odpraviti, ko se razmere v matični 

druţini ne spremenijo; starši ne gredo na zdravljenje odvisnosti, niso se zmoţni naučiti 

drugačnih, boljših vzorcev ravnanja, v primerih spolnih zlorab itn.«  

 

Grafikon 1: Trajanje rejništva otrok v Sloveniji (julij 2007) 

 

Vir: Podatki iz grafikona so pridobljeni iz internih gradiv Zdruţenja MOČ (junij 2009)
2
 

 

Po podatkih Zdruţenja MOČ je bilo v letu 2007 v Sloveniji 10 % otrok nastanjenih v rejniški 

druţini do 1 leta. Tretjina otrok je v rejništvu od 1 do 5 let, tretjina otrok pa je v rejništvu ţe 

vsaj 5 do 10 let. Petina otrok je v rejništvu od 10 do 18 let, nad 18 let pa je v rejništvu 5 % 

vseh rejniških otrok. Več kot polovica rejniških otrok je torej po podatkih Zdruţenja MOČ v 

rejništvu vsaj 5 let ali več, več kot četrtina otrok pa dlje kot 10 let. Ta podatek se ujema z 

ugotovitvami Bevčeve (2006), ki prav tako piše, da je polovica otrok v Sloveniji v rejništvu 

dlje kot 5 let in skoraj četrtina dlje kot 10 let. Bevčeva navaja tudi raziskavo Fakultete za 

socialno delo iz leta 2003, ki je pokazala, da se je samo 8,7 % otrok v rejništvu vrnilo v 

matično druţino, 13,6 % jih je rejništvo končalo zaradi končanega šolanja, zaposlitve ali 

                                                 
2
 Zdruţenje MOČ je zbralo različne podatke o rejnikih in otrocih v rejništvu neposredno od 59 slovenskih centrov za socialno delo. V zbrane 

podatke niso bili zajeti podatki iz CSD Izola, Trţič in Šentjur pri Celju, ki na zahtevo za dostop do informacij javnega značaja niso 
odgovorili.  
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polnoletnosti, 3,2 % otrok v rejništvu je odšlo v drugo rejniško druţino, zavod ali 

stanovanjsko skupino, 2,3 % pa je bilo posvojenih. 

Toda ali rejništvo otroka še lahko razumemo kot začasen ukrep, če se revitalizacija druţine 

vleče dolga leta in če CSD predvideva, da za rehabilitacijo otroka v matično druţino skoraj ni 

več moţnosti? Ali ne bi bilo v takih primerih primerneje iskati drugo, za otroka stalnejšo in 

varnejšo rešitev, kot pa ga pustiti ţiveti v »začasni rešitvi« pri rejniški druţini, za katero sta 

Vlada in MDDSZ v pisnem mnenju (po Berglez, 2007: 13) zapisala: »Z dolţnostmi, ki jih 

rejnik prevzame do otroka z rejniško pogodbo, otrok formalno ne postane druţinski član 

rejnikovega gospodinjstva, kajti rejnik ga zakonsko ni dolţan preţivljati, vsa sredstva za 

njegovo varstvo in vzgojo ter oskrbo pa zagotavlja drţava in ne rejnik.«  

Tudi Ţorţ (1997) govori o pomembnosti natančnejše opredelitve »začasne« namestitve, ki so 

začasno nastanjeni zunaj matične druţine. Pove, da se je še kot svetovalni delavec na CSD-ju 

pogosto srečeval s problemom negotovosti, strahu in nezaupanja pri otrocih, ko so zanj iskali 

začasne namestitve zunaj matične druţine. Otrok se na tej poti podaja v neznano, čas vrnitve 

pa je pomaknjen v negotovo in nedoločeno prihodnost. Ker ta opredelitev ni vedno moţna, 

Ţorţ predlaga, da se trajanje zunajdruţinske namestitve določi okvirno, potem pa se dopusti, 

da se namestitev sporazumno zaključi prej ali pa se glede na pogoje podaljša. Koristnost 

vnaprejšnje določitve trajanja namestitve Ţorţ vidi v dveh smereh:  

- za otroka oziroma mladostnika pomeni večjo stopnjo varnosti in s tem zaupanja, 

- za starše pa določen datum otrokove vrnitve domov pomeni pomemben pritisk na 

odgovornost. Avtor pove, da se strokovni delavci včasih srečajo s starši, ki otroka 

»oddajo« v institucijo, zavod in s tem problem otroka za nedoločen čas odloţijo. Če 

določimo datum, pa, kot pravi Ţorţ, se to ne more zgoditi.  

Kot zapletenejšo situacijo, v kateri je trajanje zunajdruţinske namestitve teţko določiti, Ţorţ 

omenja primere otrok iz socialno zelo ogroţenih druţin, otrok brez staršev in otrok, ki so bili 

odvzeti druţinam zaradi nasilja: »Za njih je še posebno značilno, da kaţejo občasne krize 

negotovosti in nezaupanja, povezane s tem, da ne vedo, ›kaj bo z njimi‹, kot sami radi rečejo. 

Prav ti so […] potrebni še posebne skrbi in pozornosti.« (Ţorţ, 1997: 46) A vendar se 

določitev trajanja rejništva otroka kaţe kot izjemno pomemben element rejništva. Koristnost 

te določitve je očitna predvsem v večjem občutku varnosti, ki ga otrok dobi v ţe tako kaotični 

sedanjosti. Njegova prihodnost ni prestavljena v nedoločen čas in neznane razmere, pač pa je 

povezana z načrtovanjem osebnih ciljev in ţelja. Če kasnejše razmere ne dopuščajo vrnitve 

otroka v matično druţino oziroma v primerih, ko ţe vnaprej obstaja gotovost, da se otrok ne 

bo mogel vrniti (otroci brez staršev itn.), pa bi bilo smiselno poiskati trajnejšo in opredeljeno 
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moţnost namestitve in s tem končnega bivanja, kot je posvojitev oziroma, če to ni moţno, 

opredeljeno dolgotrajno rejništvo.   

 

2.3.2 Konceptualna opredelitev rejniške nastanitvene stabilnosti 

 

Termin »nastanitvena stabilnost« je v strokovni literaturi ţe dlje časa dobro poznan, a je tudi v 

zvezi z njim opazen konceptualni problem, kako ga definirati − kaj je tisto, kar pravzaprav 

določa ali predstavlja nastanitev in s tem nastanitveno spremembo. James (2004) piše, da med 

samimi socialnimi delavci ne obstaja poenotena definicija termina »rejniška namestitev«. 

Tako nekateri kratkih, začasnih rejniških nastanitev, začasnih nastanitev v zavetiščih ali 

začasnih priporov ne štejejo med rejniške namestitve, medtem ko drugi socialni delavci jih. 

Tovrstne definicijske zadrege se kaţejo tudi pri uporabi različnih terminov, kot so: 

nastanitveni zlom, nastanitveni razdor, nastanitvena nestabilnost, število nastanitvenih 

sprememb, ki so v literaturi uporabljeni izmenično, zato pogosto niti ne moremo vedeti, ali 

avtorji govorijo o istih ali drugih konstruktih. Podobno opozarjata Sinclair in Wilson (2003), 

ki pravita, da je percepcija posameznika tista, ki »zlom« nastanitve natančno definira. Tako so 

očitna neskladja v dojemanju dolţine/trajanja rejniške nastanitve, pa v tem, ali neko 

prekinitev nastanitve dojemamo kot zlom nastanitve ali kot »načrtovano pot naprej«. Sama 

avtorja sta za uspešno rejništvo štela le tisto, o katerem so se kot o uspešnem izrekli tako 

otrok v rejništvu kot tudi rejnik in socialni delavec, ki je delal na tem primeru.  

Thomas (2005) namesto termina »stabilnost« uporablja termin »stalnost« in zanj pravi, da 

lahko pomeni več različnih stvari v različnih kontekstih. Kot glavne elemente namestitvene 

stalnosti pojmuje: namestitev v druţino, otrokova izkušnja stabilnosti, varnosti in pripadnosti, 

otrokovo zaupanje v dejstvo, da bo zanj resnično poskrbljeno, in pričakovana trajnost 

odnosov v odraslo dobo. Thoburn (1986, po Thomas, 2005) definira »stalno druţinsko 

namestitev« kot namestitev v druţini, ki običajno ni matična druţina, v kateri otrok izkusi 

občutek stabilnosti, varnosti in pripadnosti v prepričanju, da bodo skrbniki njegove potrebe 

slišali in nanje odgovorili. V taki druţini bo otrok, ne glede na nepričakovane dogodke, ostal 

vse do odraslosti ali tudi dlje, če bo to ţeleno ali potrebno. Kenrickova, Lindseyeva in 

Tollemachova (2006) pojmujejo termin »stalnost« kot vse oblike skrbi, kjer je bila 

rehabilitacija otroka v matično druţino izključena, torej v svojo definicijo zajemajo tiste 

otroke, ki niso in ne morejo biti več v oskrbi lastne matične druţine. Pri tem opozarjajo, da s 

»stalno namestitvijo« ni mišljena le moţnost stalne nastanitve, pač pa tudi in predvsem 
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ustvarjanje odnosov med novimi skrbniki in otroki v rejništvu (ali posvojenci), v katerem 

bodo prvi v odnosu do drugih ravnali, kot bi bili njihovi biološki starši. Berridge (2000) pa 

interpretira nastanitveno stabilnost rejniških otrok z naslednjima dvema zagotoviloma: (1) da 

so otroci varno navezani na svoje skrbnike, ki so jim zmoţni zagotavljati varno in učinkovito 

skrb za čas njihovega otroštva, (2) čim manjše število rejnikov, ki skrbijo za posameznega 

otroka v reji. Triseliotis, Borland, Hill in Lambert (1995) pa pravijo, da je nastanitvena 

stabilnost le eden izmed elementov, ki sestavljajo uspešno rejništvo. Ocenjevanje uspešnosti 

rejništev je zelo kompleksna naloga, ki je predmet več razprav. Termini, ki so uporabljeni v 

povezavi z rejništvom, na primer »uspešno rejništvo« ali »neuspešno rejništvo«, pa so 

posamezna razumevanja, ki so odvisna od kriterijev, ki jih posamezen avtor vidi kot ključne v 

oceni nastanitve. 

 

2.3.3 Vpliv števila različnih nastanitev na otroka v rejništvu 

 

Sinclair (2005, po Munro in Hardy, 2007) je ugotovil, da je moţnost spremembe nastanitve 

verjetnejša pri tistih otrocih, ki so v rejništvu manj kot eno leto. V svojih raziskavah, 

opravljenih v Veliki Britaniji, ugotavlja, da obstaja 69 % moţnosti spremembe nastanitve v 

prvem letu rejništva, medtem ko v drugem letu rejništva ta odstotek ţe pade na 50 %. Otroci z 

večjim številom rejniških namestitev imajo manj moţnosti ponovne zdruţitve z matično 

druţino (Landsverk idr., 1996, po James, 2004) in kaţejo večjo ostrino vedenjskih problemov 

(Newton, Litrownik in Landsverk, 2000). Spremembe v prvem letu nastanitve otroka pa so 

tudi tesno povezne s povečano nestabilnostjo otrok v rejništvu v dolgotrajnih rejništvih 

(Webster, Earth in Needell, 2000, po James, 2004).  

Jackson in Thomas (2000) sta dejala, da je preveč tistih otrok, pri katerih sistem, v katerega 

vstopijo, povzroči le še večjo škodo socialnemu, čustvenemu in kognitivnemu razvoju, in 

sicer prav zaradi zatajitve osnovne naloge rejniškega sistema, tj. zagotovitev kvalitetne 

stabilne nastanitve, za katero bi otrok vedel, da mu bo na voljo, dokler bo to potrebno. 

Različni avtorji opozarjajo na t.i. spiralo: vedenjski problemi povečajo moţnost zloma 

rejniške nastanitve, a tudi večje število nastanitvenih zlomov prispeva k številčnejšim in 

intenzivnejšim vedenjskim problemom (Newton idr., 2000; po Strijker idr., 2002). 

Chamberlain idr. (2006) zato predlagajo, da se rejnikom zagotovi vse potrebno šolanje in 

podpora, ki bi ju potrebovali, da bi lahko razumeli in delali z otrokovimi vedenjskimi 

problemi in izzivi.  
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James (2004) pojasnjuje razliko med rejniškim nastanitvenim zlomom in načrtovano 

spremembo nastanitve. Pri tem navaja Fergusona (1966, po James, 2004), ki je v svoji 

raziskavi ugotovil, da je pribliţno polovica otrok v rejništvu zamenjala rejniški dom zaradi 

dogodkov, ki so se dogodili v rejniški druţini (npr. bolezen ali smrt rejnika, sprememba 

nastanitve rejniške druţine), drugi otroci v rejništvu pa večinoma zaradi vedenjskih teţav. 

Tudi Gruber (1978, po James, 2004) je kot najbolj pereč problem predstavil vedenjske teţave 

otroka, na drugo mesto pa teţave, povezane z otrokovo komunikacijo ali »soţitjem« z 

drugimi otroki. Rejniki sami med glavne vzroke zloma rejniške nastanitve uvrščajo: 

piromansko vedenje otroka, zlorabo drog, fizične zlorabe, nesodelovanje, odpor do šole, 

kraje, slabo komunikacijo, nerazumevanje s skupnostjo, neprimerno seksualno vedenje 

(Russo in Shyne, 1990, po James, 2004).  

Munro in Hardy (2007) ugotavljata, da se verjetnost nastanitvene nestabilnosti poveča ob 

pomanjkanju strokovnih delavcev strokovnega tima, v primeru neizkušenega strokovnega 

tima in ob pogosti menjavi strokovnih delavcev, zadolţenih za področje rejništva. Navajata 

naslednje razloge za načrtovane in nenačrtovane spremembe nastanitve:  

 načrtovane spremembe nastanitve (rejnik za otroka v rejništvu ne ţeli več skrbeti; 

ugotovi se, da bo za otroka potrebna srednjeročna ali dolgoročna rejniška 

nastanitev; ugotovi se, da je otrokova nastanitev trenutno nezadostna in je zanj 

treba čim prej priskrbeti primernejšo nastanitev; rejniki izrazijo ţeljo po oddihu in 

zato zaprosijo za začasno nadomestno namestitev otroka do njihove vrnitve; 

rejniki se » upokojijo«, tj. prenehajo z izvajanjem rejniške dejavnosti; za otroka je 

ponujena moţnost stalne namestitve v specializirani reji); 

 nenačrtovane spremembe nastanitve (ugotovi se, da je skrb za otroka zaradi 

njegovih posebnih potreb (vedenjske teţave itn.) tako zahtevna, da je rejniki niso 

zmoţni opravljati in obvladovati; do nenačrtovane spremembe namestitve pride 

tudi ob nepredvideni spremembi rejnikovega poloţaja (npr. nenadna bolezen) ali 

zaradi nasprotovanja obstoječi namestitvi s strani otroka ali njegove matične 

druţine). 
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2.4   Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost posameznega rejništva 

 

Avtorji preteklih raziskav so uporabljali in določali različne kriterije, s katerimi so določali 

uspešnost oziroma neuspešnost posameznega rejništva:  

 Sinclair in Wilson (2003) sta s svojo raziskavo ugotovila, da je uspešnost rejniške 

nastanitve povezana z otrokom kot osebnostjo (privlačnost otrokovega karakterja, 

prisotnost motečega vedenja pri otroku, otrokova motivacija za rejništvo), 

kvalitetami rejnika/rejniške družine (vztrajnost, postavljanje mej, toplina rejnikov) 

in prilagoditvijo/interakcijo med rejnikom in otrokom (»medsebojna kemija«). 

 James (2004) med dejavnike, ki v največji meri vplivajo na rejniško nastanitveno 

(ne)stabilnost, uvršča: vedenjske težave otroka, slabo »ujemanje« karakterja 

otroka, ki je v rejništvu, in njegove rejniške družine, nerealna pričakovanja od 

rejniškega staleža, nepredvideni življenjski dogodki (bolezen itn.), državne 

intervencije (premik otroka, ki je v nesorodstvenem rejništvu v sorodstveno 

rejništvo, premik otroka k sorojencu v drugo rejniško druţino). Zlasti sobivanje 

sorojencev v isti rejniški druţini pripomore k stabilnejši namestitvi, tudi v primeru, 

ko ima eden ali več sorojencev diagnosticirane čustvene in vedenjske teţave 

(Barth idr., 2007).  

 Kot kritične dejavnike, ki pozitivno vplivajo na namestitveno stabilnost, Held 

(2005, po Munro in Hardy, 2007) navaja: zgodnjo intervencijo, načrtovanje skrbi 

za otroka, nenehno povečevanje nastanitvenih možnosti in povečano 

multidisciplinarno pomoč. 

 Nekatere raziskave so nastanitev definirale kot uspešno takrat, ko so vsi vpleteni 

udeleženci mnenja, da je bila nastanitev uspešna z vidika otroka (Brady, 2005).  

 Wilson, Sinclair, Taylor, Pithouse in Sellick (2004) povezujejo več dejavnikov, ki 

jih lahko uporabimo za izmero stabilnosti in rejniških izidov: nastanitveno 

stabilnost, stopnjo varnosti, razvojni izid in otrokov pogled na rejništvo. 

 Kot ključna dejavnika, ki vplivata na nastanitveno stabilnost otroka, še posebno 

otroka oziroma mladostnika s teţavami v socialni integraciji, Hazelova (1989, po 

Brady, 2005) in Sinclair idr., (1995, po Brady, 2005) navajajo natančno planiranje 

in ocenitev stanja. Tudi Warren (1997, po Brady, 2005) kot bistven element skrbi 

za posameznega otroka omenja pripravo natančnega načrta skrbi za otroka v 

rejništvu. Študija Harwina idr. (2003, po Brady, 2005) je pokazala, da obstaja 
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povezava med načrti, v katerih so bile natančno specificirane potrebe otroka in 

predvideni načini zadovoljevanja teh potreb, in uspešnostjo oziroma boljšim 

skrbniških rezultatom ter s tem večjo stabilnostjo rejniške nastanitve. 

 Berridge (1997, Brady 2005) je definiral naslednja poglavitna področja, za katera 

je ugotavljal, da imajo pomemben vpliv na nastanitveni rezultat: otrokov karakter 

in zadovoljevanje njegovih individualnih potreb, značilnosti otrokovega rejnika, 

ohranjanje otrokove socialne mreže in značilnosti nastanitve.  

 Sinclair in Wilson (2003) navajata dve raziskavi (Adelgate in Hawley, 1986; 

Berridge in Cleaver, 1987), katerih avtorja zagovarjata tezo, da je »zlom« 

nastanitve posledica več zaporednih in vzporednih dejavnikov. Dejavnik, ki ga 

zaznamo kot bistveni razlog za zlom je torej le tisti, ki je dosegel kritično točko 

nastanitve, ni pa poglavitni razlog za njen propad.  

 Quinton idr. (1998, po Sinclair in Wilson, 2003) pravijo, da so ključni dejavnik 

uspešnega rejništva izkušeni in strokovni rejniki, ki pripomorejo k zmanjševanju 

otrokovih vedenjskih teţav. Nekateri rejniki se veščin starševstva sproti učijo kot 

odgovor na nastale teţave, nekateri rejniki pa se počutijo »premagane« od 

otrokovih teţav in zato kaţejo znake nazadovanja v starševskih veščinah.  

 Triseliotis idr. (1995) so kot ključne dejavnike, ki vplivajo na rezultat nastanitvene 

stabilnosti otroka v rejništvu, našteli: z otrokom povezani negativni dejavniki, z 

rejniki povezani pozitivni dejavniki, s socialno službo povezani pozitivni dejavniki 

in z matično družino povezani pozitivni dejavniki. 

 Brady (2005) navaja več raziskav (Berridge in Cleaver 1987, Waterhouse 1997, 

Ward in Skuse 2001), v katerih je kot pomemben dejavnik za uspešno rejniško 

nastanitev omenjena organizacija rejniškega sistema, in sicer: razpoložljivost 

finančnih virov in zadovoljivost specialnih služb, ki sluţijo podpori otrokovi 

nastanitvi ter premeščanju otrokovih zadev/vprašanj na druge nivoje. 

 Medtem ko Wilsonova (2006) v samostojni raziskavi ni uspela potrditi 

povezanosti med rejniškim izidom in različnimi oblikami specialnih pomoči 

(psihoterapija itn.), pa Kenrickova idr. (2006) kot enega od ključev uspešnega 

rejništva omenjajo prav podporo številnih profesionalnih mreţ, ki morajo biti 

zanesljive in trajajoče. Bradyjeva (2005) različnim oblikam pomoči v času 

rejništva pripiše vsaj delne zasluge tudi za večjo kontinuiteto in stabilnost v 

posameznikovem postrejniškem ţivljenju. 
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 Munro in Hardy (2007) sta se lotili poglobljene analize dejavnikov, ki vplivajo na 

nastanitveno stabilnost, in navedli naslednje: delo socialnih služb (prakse, viri), 

pravilnost izbire nastanitve otroka, obstoj načrtovane skrbi otroka, ažurnost pri 

odločanju in odločitve sodišča, otrokove karakteristike (pretekle nastanitve, 

starost, čustvene in vedenjske teţave, druge teţave v razvoju, namestitev s 

sorojenci, motivacija otrok po nastanitvi), karakteristike in okoliščine rejnikov 

(stresnost rejništva, prisotnost lastnih otrok, stik otroka z matično druţino), 

otrokov pogled na nastanitev in posledice te nastanitve (»izguba« matične druţine, 

menjava okolja, šole, prijateljev itn.).  

 Zanimiva študija Strijkerja idr. (2002) je napovedala pravilen izid 68 % rejništev 

(na podlagi 120 otrok) zajetih v raziskavo, in sicer na podlagi otrokove starosti, 

dolžine bivanja v rejništvu in internaliziranega (depresija itn.) oziroma 

eksternaliziranega (agresija itn.) vedenja. 

 Zanimiv je pogled rejnikov na tiste dejavnike, ki na rejništvo vplivajo ali 

spodbudno ali zaviralno. Buehler idr. (2003) so iz intervjujev z rejniki ugotovile 

naslednje dejavnike, ki so jih rejniki zaznali kot najbolj spodbudne v rejništvu: 

globoka zaskrbljenost in ljubezen do otrok (81 %), vera in podpora cerkve (81 %), 

osebne vrednote, kot so odprtost, tolerantnost in dovzetnost za otrokove posebnosti 

(81 %), fleksibilnost (59 %), pomoč pri odkrivanju čustev pri otrocih v rejništvu 

(50 %), organiziranost, rutiniziranost, strukturiranost in sposobnost načrtovanja 

(50 %), zmanjševanje drugih obveznosti (50 %), jasna pravila in struktura (45 %), 

konstantna pravila in odgovornosti, ki jih preloţimo na otroka (45 %), realistična 

in fleksibilna pričakovanja od otrok v rejništvu (45 %), spretnost pri odnosih z 

matično druţino (45 %), močan, kooperativen in podporen zakon (45 %), sprejetje 

otroka v isti meri kot sprejetje bioloških otrok (40 %), skupinsko delo (40 %), 

uporaba pozitivne discipline (36 %), podpora v sluţbi (31 %) itn. Avtorice so 

ugotavljale tudi dejavnike, ki jih rejniki zaznavajo kot zaviralne za uspešno 

rejništvo, in ugotovile naslednje: motivi za rejništvo, ki niso usmerjeni v otrokovo 

dobro (31 %), obveznosti rejnika, ki so zelo zahtevne tako v času kot v energiji (22 

%), prevelika ljubezen do otrok (18 %), premalo zunanje pomoči (18 %), slaba 

komunikacija ob stresu (18 %), prevelika skrb za biološke otroke (13 %), fizična 

disciplina, nefleksibilnost in nezainteresiranost za lastno osebno rast, nesprejetje 

otrokove preteklosti, rejnikova nezmoţnost primernega ravnanja z otroki, ki 

kaţejo čustveno neprilagojena vedenja, preveliko število rejniških otrok, še 
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posebej v primeru pogostih menjav otrok v rejništvu, prevelik občutek izgube ob 

odhodu rejniškega otroka, različno velika motivacija članov druţine.  

Pregled strokovne literature kaţe, da je moč zaslediti številne dejavnike, ki jih avtorji 

izpostavljajo kot tiste, ki bistveno (pozitivno ali negativno) vplivajo na uspešnost rejniške 

nastanitve, ter bi jih zato morali upoštevati pri načrtovanju podporne rešitve za otroke. Avtorji 

najpogosteje omenjajo oziroma pripisujejo največjo teţo naslednjim dejavnikom: 

značilnostim otroka v rejništvu, značilnostim rejniške druţine in interakciji med otrokom v 

rejništvu in rejniško druţino.  

 

2.4.1 Otrok v rejništvu 

 

Avtorji različnih raziskav dokazujejo, da je nekaterim skupinam otrok v rejništvu teţje nuditi 

učinkovito rejništvo kot drugim, pri čemer poudarjajo otrokov karakter oziroma otrokove 

osebnostne poteze. Sinclair in Wilsonova (2003) pišeta, da so nekateri otroci ţe vizualno 

prikupni in s svojo prikupnostjo prikrijejo tudi nekatere manj privlačne osebnostne ali 

karakterne poteze ter s tem močno pripomorejo k večji verjetnosti, da bo rejništvo uspešno. 

Nasprotno pa pogosto srečamo otroke, katerih osebnost ni takoj všečna, katerih karakter se od 

prvega srečanja dalje kaţe kot teţaven. Teţavnost se kaţe v različnih oblikah in stopnjah: 

otroci v rejništvu lahko laţejo, kradejo, razbijajo stvari, imajo pogoste izbruhe jeze, zavračajo 

hrano, močijo posteljo, ne skrbijo za higieno, kljubujejo rejnikom, so uporabniki 

prepovedanih substanc, kaţejo neprimerna seksualna nagnjenja, pohajkujejo naokoli, podajajo 

laţne izjave o rejnikih, napadajo ljudi, imajo teţave s policijo. Cajnkova (2004) je v svoji 

raziskavi odkrivala pomen varovalnih in ogroţajočih dejavnikov za premagovanje razvojnih 

nalog otroka. Med otrokove varovalne osebne dejavnike je uvrstila: prikupnost, pozornost, 

prijaznost, redoljubnost, vodljivost, normalne intelektualne sposobnosti, relativno čustveno 

stabilnost, uspešno komunikacijo, pozitivno samopodobo, uspešno vključevanje v druţbeno 

okolje in zmoţnost samostojnega iskanja pomoči. Med ogroţajoče osebnostne dejavnike 

otroka v rejništvu pa je opredelila: niţje intelektualne sposobnosti, niţji lokus kontrole in z 

njim povezana agresija, prisotnost čustvenih in vedenjskih motenj, prevladujoče slabo 

razpoloţenje in burne čustvene reakcije. Tripp De Robertis in Litrownik (2004) v svoji 

raziskavi izpostavljata zlasti dejstvo, da otroci v rejništvu kaţejo višjo stopnjo agresivnosti in 

več eksternaliziranih vedenjskih problemov kot njihovi vrstniki, ki ţivijo s svojimi biološkimi 

starši. Newton idr. (1994, po Tripp De Robertis in Litrownik, 2004) pojasnjujejo, da k razvoju 
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agresivnega vedenja pri otrocih v rejništvu pripomorejo številni dejavniki tveganja: zlorabe, 

zanemarjanje, socioekonomsko prikrajšanje, okoljska nestabilnost, ločitev od oseb, na katere 

so bili otroci navezani. K otrokovemu agresivnemu vedenju pa lahko pripomore tudi 

karakteristika rejniške namestitve. Tako številne premestitve otroka iz enega rejništva v drugo 

povečujejo eksternalizirane vedenjske probleme. Lipscombova idr. (2003) dodajo, da če so 

nenaklonjeni občutki do otroka dolgoročni ali se celo stopnjujejo (na primer ob strahu pred 

fizičnim nasiljem otroka), je verjetnejši tudi zlom nastanitve. 

Barber, Delfabbro in Cooper (2001) ter Holland in Gorey (2004) v svojih raziskavah 

ugotavljajo, da so bili skoraj vsi rejniški otroci ţrtve ene od oblik maltretiranja v 

predrejniškem obdobju. Tudi Schoefieldovi in Beekovi (2005) so rejniki in strokovni delavci 

v svojih odgovorih o otrokovem vedenju in medosebnih odnosih navajali, da imajo otroci v 

rejništvu mnogo teţav v vedenju in medosebnih odnosih tako znotraj kot zunaj druţine, in 

sicer v razponu od pretirane pohlevnosti otroka, ekstremnih manipulativnih vzorcev, pa do 

zlomljenih in prestrašenih otrok, ki so nagnjeni k samopoškodbam, mokrenju itn. Ackerman 

(1995) imenuje otroke iz disfunkcionalnih druţin za »visoko rizične«, saj v odraslo dobo 

prinesejo veliko tveganje za problematične medosebne odnose, nizko samozavest in moţnost 

zlorabe v odrasli dobi. Še posebno pa so nagnjeni k ponavljanju enakih vzorcev zlorabe, kot 

so jo sami izkusili kot otroci. Zaskrbljujoč je podatek (Ladsverk idr., 1996, po Price idr., 

2008), da nekatere raziskave kaţejo na povezanost med vedenjskimi problemi otroka v 

rejništvu in njegovo vrnitvijo v matično druţino. Otroci s teţkimi vedenjskimi problemi naj bi 

imeli kar za polovico manjšo moţnost vrnitve v svojo matično druţino kot otroci brez 

tovrstnih problemov.  

 

Upoštevati je treba tudi pogosto nevidno interakcijo med različnimi tipi rizičnega vedenja. 

Pogosto nam raziskovanje enega problema navrţe še celo vrsto drugih, z njim povezanih 

problemov. Beganje od doma je tako povezano z vrsto vprašanj: zlorabo substanc, 

samopoškodbami, pretiranim seksualnim vedenjem, zlorabami in izrabljanjem, psihičnimi in 

duševnimi zdravstvenimi problemi, brezdelnostjo, prestopništvom. Številne raziskave 

potrjujejo, da je pri otrocih v rejništvu moč zaznati več problematičnih vedenj kot pri otrocih, 

ki ţivijo pri svoji matični druţini (Biehal idr., 2002, po Brady, 2005). Prav tako je dokazano, 

da obstaja večja verjetnost zlorabe drog, cigaret, alkohola in drugih opojnih substanc pri 

otrocih v rejništvu kot pri otrocih, ki ţivijo skupaj z matičnimi druţinami. Tovrstne zlorabe so 

celo obravnavane kot vrsta namernih samopoškodb (Bird idr., 2000, po Brady, 2005). 

Vedenjsko pogojene spremembe nastanitve lahko predvidimo glede na druge dejavnike, 
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povezane z otrokom, kot sta višja starost otroka ob prvem vstopu v rejništvo in izkazovanje 

vedenj, ki se širijo na problematično raven in problematična področja (James, 2004; Sinclair 

in Wilson, 2003; Kenrick, Lindsey in Tollemache, 2006; Howe in Fearnley, 2003). Potrjena je 

povezava med zlorabo, pomanjkanjem izobrazbe in prestopniškim vedenjem (Jerrom, 2004, 

po Brady, 2005). Nevarnost zloma nastanitve zaradi problematičnih vedenj je najvišja v prvih 

100 dnevih nove nastanitve, iz česar lahko sklepamo, da so dejavniki, ki odločilno prispevajo 

k zlomu, lahko prisotni ţe ob samem vstopu otroka v rejništvo ali pa se razvijejo kmalu po 

vstopu. Otroci, pri katerih je glavni vzrok vstopa v rejništvo čustvena zloraba, imajo kar 48 % 

večjo moţnost za vedenjsko pogojeno spremembo nastanitve (James, 2004). Čačinovič 

Vogrinčičeva (2008) zato pravi, da rejništvo potrebuje ekipo strokovnjakov, ki bodo rejniški 

druţini v oporo in pomoč. Kot opozarja Myriam David (2004, po Vogrinčič Čačinovič, 2008), 

je potreba po intenzivni psihoterapevtski pomoči otroku pogosto podcenjena. Travme, ki jih je 

otrok doţivel doma, bolečina izgube, soočenje s tujim, neznanim v rejniški druţini, presegajo 

zmoţnosti rejnikov, da nudijo učinkovito pomoč otrokom v rejništvu, saj tudi sami 

potrebujejo pomoč. 

 

Uspešno in kontinuirano izobraževanje otroka v rejništvu je eden ključnih dejavnikov za 

pozitivno in dramatično spremembo v otrokovem dojemanju in reševanju teţav ter je bistveni 

korak v prehodu od ţivljenja, prepletenega s teţavami, k uspešnejšemu ţivljenju. Musek in 

Pečjak (1996) opozarjata na velik vpliv druţinskih odnosov in vzgojnih slogov na oblikovanje 

posameznikove osebnosti ter tudi na vsa pomembnejša področja obnašanja in ţivljenja. Kot 

primer navajata učence s teţavami v šoli (slab učni uspeh kljub zadostnim sposobnostim), ki 

se neprilagojeno obnašajo (konflikti, nasilnost, moteče vedenje) in pri katerih velikokrat 

zasledimo moteno druţinsko ţivljenje in neustrezno vzgojo. »Moteno druţinsko ţivljenje 

povzročajo čustvene in druge teţave pri posamezniku, to pa spet negativno vpliva na njegovo 

prilagajanje in uspešnost v šoli.« (Musek in Pečjak, 1996: 270) A raziskave kaţejo, da veliko 

rejniških otrok zaradi neprimernega in nezadostnega izobraţevanja ne zmore preseči svojega 

osnovno neugodnega ţivljenjskega poloţaja in tako ostajajo visoko ranljivi ne samo znotraj 

šolskega sistema, ampak tudi v vseh drugih ţivljenjskih situacijah (Thomas, 2005). Tudi 

Sinclair idr. (1995, po Brady, 2005) govorijo o povezanosti neudeleţenosti v izobraţevalnem 

sistemu s prestopniškim vedenjem. Jackson (2001, po Brady, 2005) pa omenja močno 

povezavo med rejniško nastanitveno nestabilnostjo, nekontinuiranim izobraţevanjem in v 

splošnem slabimi doseţki otroka. Farrington (1996, po Lipscombe idr., 2003) ugotavlja velik 

deleţ rejniških otrok, ki so enkrat ali večkrat prekinili šolanje. Tu seveda ne gre zanemariti 
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dejstva, da gre za heterogeno skupino otrok, zaradi česar so tudi njihove individualne potrebe 

in učna uspešnost različne. Pri nekaterih otrocih imajo lahko ţe malenkosti, kot je spol 

učitelja, pozitiven ali negativen vpliv na njihove učne doseţke (Comfort, 2001, po Brady, 

2005). Učitelji pa v splošnem otroke v rejništvu v primerjavi z otroki iz nerejniških druţin 

ocenjujejo kot otroke z več vedenjskimi problemi, manjšimi prosocialnimi vedenjskimi 

kompetencami in slabšimi vrstniškimi odnosi (Stein, 1997, po Tripp De Robertis in 

Litrownik, 2004). 

Nekateri otroci oziroma mladostniki so začeli kazati prestopniška vedenja šele v času 

rejništva, kar lahko poveţemo z njihovo starostjo ali pa tudi z nastanitvijo. Angleške vladne 

statistike kaţejo, da je rejniških otrok v Angliji, ki so starejši od 10 let in so bili opomnjeni ali 

obsojeni zaradi prekrška, trikrat več od njihovih vrstnikov, ki ţivijo v matični druţini. Velik 

del otrok v Angliji še vedno odhaja iz rejniške oskrbe brez vsakršnih kvalifikacij (DeFS, 

2004, po Brady, 2005) in le 1 % otrok konča univerzitetni študij (Ellinor, 2004, po Brady, 

2005). Ugotovitve tudi kaţejo, da so samski rejniki izrazito manj vpeti v izobraţevanje otrok 

v rejništvu kot rejniški pari (Lipscombe idr., 2003). Nizka izobrazbena raven za posameznike 

z rejniško izkušnjo pomeni večjo moţnost kasnejše nezaposlenosti in pojava prestopniških 

vedenj (Ferrington, 1996, po Lipscombe idr., 2003).  

V nekaterih primerih lahko med ovire za uspešno izobraţevanje posredno uvrstimo tudi 

rejništvo, saj to pomeni spremembo nastanitve, mnogokrat pa tudi menjavo šole ali celo 

krajšo ali daljšo odsotnost iz šole. Povezava med šolskimi teţavami, vedenjskimi teţavami in 

nastanitveno nestabilnostjo je očitna − druga izzove prvo. Zato sta podpora izobraţevanju 

otroka v rejništvu in podpora njegovi nastanitvi pravzaprav preventivni sestavini rejništva.  

 

Sodelovanje in aktivnost otroka pri socialnih in prostočasnih dejavnostih pripomoreta k 

rejniški nastanitveni stabilnosti, ustvarjanju prijateljskih vezi, uspešnejši namestitvi v novo 

okolje (Voice for the Child in Care, 2004, po Brady, 2005) in k odvračanju od problematičnih 

vedenj (Lipscombe idr., 2003). Ţal pa raziskave kaţejo, da so rejniški otroci prepoznani kot 

manj priljubljeni in pogosteje zavrnjeni kot vrstniki iz splošne populacije (Coie idr., 1995, po 

Tripp De Robertis in Litrownik, 2004). Vzpodbujanje in pomoč otrokom v rejništvu pri 

prostočasnih aktivnostih in širjenju socialne mreţe je zato zelo pomembno, saj jim omogoča 

razvijanje socialnih veščin in avtonomije. Schoefieldova in Beekova (2005) pojasnjujeta, da 

rejniški otroci le redko pridejo v rejniško druţino z njihovim letom primerno ravnjo 

avtonomije. Njihovi prejšnji skrbniki pogosto niso uspeli izpolniti svoje starševske vloge ter 

so od otrok zahtevali preveliko stopnjo avtonomije ali pa so bili, nasprotno, preveč vpleteni in 
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vsiljivi ter so otrokom odrekali priloţnosti novih izkušenj. Včasih skrbniki celo nadzorujejo in 

namerno preprečujejo vsak izraz otrokove potrebe in namere po avtonomiji, kot je potreba po 

druţenju z vrstniki ali ukvarjanje s hobiji. 

Vendar pa čas zunaj vsakodnevnih obveznosti lahko pripomore k boljšemu odnosu med 

rejnikom in otrokom v rejništvu. Študija, ki jo je naredil Lewis (2001, po Brady, 2005), je 

namreč pokazala, da je imelo kar 74 % otrok v rejništvu po preţivetih počitnicah več idej, kaj 

bi si ţeleli delati po končanem izobraţevanju, kar 60 % pa se jih je čutilo mirnejše in bolj 

sproščene. Prostočasnim dejavnostim bi bilo zato dobro posvetiti večjo pozornost, saj te 

nimajo le socializacijskega in prostočasnega namena, ampak so tudi terapevtskega in 

izobraţevalnega značaja.  

Lipscombe idr. (2003) pišejo, da so imeli otroci v rejništvu s specifičnimi interesi ali 

veščinami večje moţnosti za kvalitetno rejništvo kot otroci brez posebnih interesov ali znanj. 

To dejstvo lahko pojasnimo s tem, da imajo otroci, ki preţivljajo svoj čas v pozitivnih 

aktivnostih, manj moţnosti za vpletenost v antisocialna vedenja. Poleg tega rejniki, ki so vpeti 

v prostočasne aktivnosti otroka, v večji meri vedo za otrokove zunajdomne dejavnosti in 

imajo tako večji nadzor nad njimi. Pri prostočasnih dejavnostih se krepijo otrokovi 

medvrstniški odnosi, zato je spodbujanje otrok v rejništvu k ustvarjanju novih prijateljstev in 

negovanju obstoječih s strani rejnikov bistveno. Osnovanje in vzdrţevanje dobrih vrstniških 

odnosov pomembno prispeva k mladostnikovemu čustvenemu in vedenjskemu razvoju. A 

avtorice so v svoji raziskavi ugotovile, da je le 27 % rejnikov aktivno (dovoljenje za 

medsebojne obiske, pomoč pri transportu, organizacija različnih dejavnosti) spodbujalo in 

pomagalo mladostniku pri medvrstniških odnosih. Večina rejnikov je na aktivnosti gledala 

naklonjeno, a se vanje ni pretirano vpletala, 3 % rejnikov pa so bili nenaklonjeni otrokovemu 

vrstniškemu druţenju in so, na primer, prepovedovali otrokove obiske prijateljev (Lipscombe 

idr., 2003). Vsekakor je razvoj pozitivnih medvrstniških odnosov in sodelovanje pri različnih 

prostočasnih aktivnostih pomemben del ţivljenja vsakega otroka, saj podpira razvoj dobre 

samopodobe, pripomore k večji samozavesti, poleg tega pa pomaga pri razširitvi priloţnosti, 

ki bi jih otrok lahko izkoristil v svoje dobro. Podpora rejnikov pri otrokovih aktivnostih pa je 

v veliki meri povezana s tem, ali rejniki sami vidijo svojo rejniško vlogo in odgovornost tudi 

zunaj doma ali ne. 

 

Stik otroka z njegovo matično družino je sprejet kot dobra praksa, a le v primeru, če za otroka 

ne pomeni nevarnosti oziroma mu ne povzroča škode (The Hadley Centre for Adoption in 

Foster Care Studies, 2001, po Brady, 2005). Otrokov odnos z matično druţino je namreč 
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lahko silno problematičen, kot je lahko teţavno tudi sprejemanje tega odnosa v rejniški 

druţini. (Triseliotis idr., 1995). Zato je pomembno zavedanje, da otrok z namestitvijo v 

novem domu ne naredi čistega reza s svojo preteklostjo, pač pa vso preteklost (tudi izkušnje z 

matično druţino) prinese s seboj v sedanjost. Tako preteklost sooblikuje vse elemente 

njegovega sedanjega ţivljenja. Čačinovič Vogrinčičeva (2008) pravi, da se otrok v rejništvu 

uči ţiveti z in med dvema druţinama, uči se »prevajanja« resničnosti ene druţine v drugo.  

Bowlby (1990) poudarja pomen vključitve matične druţine v odločanje glede otrokovega 

rejništva. Če ta ni vključena, pogosto pride do manjših ali večjih teţav, kot sta vmešavanje 

matične druţine v rejništvo na nepredvidljiv način ali občutek razrešenosti druţine vseh 

obveznosti in dolţnosti do otroka. Nobena od teh dveh moţnosti pa nikakor ne pripomore k 

cilju, ki bi moral biti skupen vsem vpletenim v posamezno rejništvo, tj. čim prejšnja varna 

vrnitev otroka v druţino. Za vključitev matične druţine v vse procese rejništva je najprej treba 

poskrbeti, da druţina razume osnovni problem, ki je pravzaprav botroval rejništvu otroka, in 

šele nato osnovati načrte za prihodnost: rehabilitirati celotno druţino in vrniti otroka domov. 

Če se bioloških staršev ne vključi v otrokovo rejništvo, ti pogosto postanejo ljubosumni na 

rejnike in se odzovejo s povzročanjem teţav ali pa z zamerami, ki se kaţejo v ignoriranju 

otroka (npr. otroka ne obiščejo). Otrok se tako znajde v razmerah konfliktne lojalnosti, ko ne 

ţeli izdati svojih bioloških staršev, a se zato obenem ne more prilagoditi novi situaciji v 

rejniški druţini. Analiza ene od klinik za rejniške otroke s teţavami je pokazala, da imajo 

največ problemov tisti otroci, ki so s svojo matično druţino vzdrţevali aktiven, a hkrati 

neustaljen, nepravilen odnos. Otrokove teţave so se kazale v brezdelnosti, krajah, laganju, 

izkazovanju spolnega vedenja, močenju postelje, govornih napakah, različnih psihičnih 

teţavah, nervozah in nočnih morah. Farmerjeva (1996) trdi, da bi večja osredotočenost na 

biološke starše pomembno prispevala k boljšemu izidu rejništva za otroka in tudi h kasnejši 

verjetnejši zdruţitvi otroka z njegovo druţino. Ob tem pa omenja tudi moţen negativen vpliv 

matične druţine na poloţaj otroka v rejništvu, ki lahko učinkuje razdiralno na odnos 

otrok−rejniška druţna ter pripomore k predčasni vrnitvi otroka domov. Staršem bi zato kazalo 

ponuditi učinkovite strategije, ki bi jim pomagale izboljšati njihovo »starševsko vlogo« in tudi 

razumeti njihove dolţnosti in pravice (Henricson, 2003). Rejniški starši ne nadomestijo 

starševske avtoritete bioloških staršev, ampak naj bi igrali otrokove »partnerje«, ki mu bodo 

pomagali in ga spodbujali k ohranitvi stikov z njegovo matično druţino (Casey Fundation, 

2005, po Linares, Montalto, Rosbruch in Lin, 2006). 
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Zdravje rejniških otrok 

Za otroke, ki prihajajo iz teţavnih druţinskih okolij in ki so morda ţe izkusili večje število 

različnih oblik skrbništva, se predvideva večja potreba po pozornosti in skrbi za njihovo 

zdravje, kot je to sicer nuja pri njihovih vrstnikih (Thomas, 2005). Bullock (2003) izraţa skrb 

glede zdravja otrok v rejništvu, saj je njegova raziskava pokazala na pomanjkanje stalnega 

dokumentiranja/beleţenja zdravja posameznega otroka. To pa nakazuje na šibko poznavanje 

otrokovih splošnih ţivljenjskih potreb, ki v veliki meri vplivajo na druge vidike njegovega 

ţivljenja. Slabo zdravje ni le zdravstveni problem, saj ima večplasten vpliv: na otrokovo 

uspešnost v šoli, odnose s sovrstniki in druţino, otrokovo samopodobo. Z zagotovitvijo sluţb 

(Social Exclusion Unit, 2002/2003, po Brady, 2005), ki pomagajo pri izpolnjevanju čustvenih, 

duševnih in fizičnih zdravstvenih potreb rejniških otrok, si zagotovimo tudi večjo kakovost 

drugih vidikov otrokovega ţivljenja. Jackson in Thomas (1999) govorita o pomembnosti 

stalnega spremljanja duševnega in fizičnega zdravja otroka v rejništvu, a opozarjata, da je 

stalnost lahko teţavna, če otrok zamenja namestitev (zlasti če se to zgodi večkrat) in s tem 

tudi zdravstveno okroţje.  

 

Tabela 1: Zdravstveno stanje slovenskih otrok pred nastopom v rejništvo (december 2006) 

Šifrant: Število Odstotek 

Otrok nima posebnih zdravstvenih teţav 809 67 % 

Otrok s hudimi prilagoditvenimi teţavami 10 1 % 

Otrok s čustvenimi motnjami 112 9 % 

Vedenjsko in osebnostno moten otrok 27 2 % 

Zlorabljen otrok 32 3 % 

Hudo bolan otrok 9 1 % 

Laţje duševno prizadet otrok 54 4 % 

Zmerno duševno prizadet otrok 43 4 % 

Teţje duševno prizadet otrok 10 1 % 

Teţko duševno prizadet otrok 4 0.0 % 

Gibalno oviran otrok 16 1 % 

Slep ali slaboviden otrok 2 0.0 % 

Gluh ali naglušen otrok 18 1 % 

Drugo 55 5 % 

SKUPAJ:  1201 100 % 

Vir: MDDSZ, 2007 

 

V Sloveniji se evidentira zdravstveno stanje otrok v rejništvu pred nastopom v rejništvo. Kot 

je razvidno iz tabele 1, so strokovni delavci CSD v letu 2007 (MDDSZ, 2007) presodili, da 

ima okoli tretjina vseh otrok v rejništvu ob vstopu v rejniško razmerje določene zdravstvene 

teţave. Največ teţav so strokovni sodelavci našteli na področju čustvenih motenj (9 %), 



Poglajen Ručigaj, K. (2011). Rejnikovo odzivanje na čustvene in vedenjske težave otrok 

 

40 

 

sledijo teţave v duševnem zdravju (9 %), nato spolne zlorabe otrok (3 %), pri 2 % otrok v 

rejništvu so prepoznali teţave v vedenju in osebnosti.  

Mnoge teţave otrok v rejništvu se med seboj prepletajo, vplivajo druga na drugo in so med 

seboj odvisne. Tako se pri otrocih, ki so ţrtve spolnih zlorab, ugotavlja (Gomes-Schwartz idr., 

1990, po Repič, 2008), da je resnost in intenziteta čustvenih in vedenjskih teţav pri otrocih v 

rejništvu večja za okoli 40 % kot pri otrocih, ki niso bili spolno zlorabljeni, a so bili prav tako 

obravnavani v programu za druţinske krize. Pri spolno zlorabljenih otrocih se ugotavlja 

pogost pojav regresije vedenja, razvojnih teţav, agresivnih in sovraţnih odzivov (pri 50 % 

spolno zlorabljenih otrok), neprimernega spolnega vedenja, kamor spada seksualizirano 

vedenje (razkazovanje spolnih organov, masturbiranje, oponašanje spolnega odnosa itn.). 

Calam idr. (1998, po Repič, 2008) med vedenjskimi indikatorji za spolno zlorabo omenjajo 

še: močenje postelje, teţave v šoli (učne, vedenjske, čustvene), agresivno vedenje (ena tretjina 

spolno zlorabljenih otrok je še po devetih mesecih kazala agresivne odzive), pojav depresije 

(36 % spolno zlorabljenih otrok). Repičeva (2008) med posledice spolne zlorabe otrok 

dodaja: motnje hranjenja, telesne bolezni (migrene, ţelodčne teţave, koţne bolezni itn.), 

pretirano oblačenje z namenom zakrivanja telesa, samoiznakaţenje (z namenom nadzorovanja 

bolečine), slabo samopodobo, občutke krivde, sramu, gnusa, otrokovo zanikanje obstoja 

določenega obdobja, kraja ali osebe iz njegovega otroštva. Rogers idr. (2003, po Repič, 2008) 

pa izpostavljajo fizične posledice spolne zlorabe, kot so: bolezni, povezane z ţelodcem, 

dihalne motnje (astma itn.), teţave s srcem, hipertenzija, artritis, diabetes, ginekološke teţave 

(izguba menstrualnega cikla, krvavenje, bolečine v spodnjem predelu trebuha, pogosta vnetja 

spolnih organov itn.). 

Spolna zloraba pa je le ena izmed moţnih zlorab, ki jih otrok lahko doţivi znotraj svoje 

matične druţine. Kot je razvidno iz zapisanega, lahko tovrstne zlorabe pustijo v otroku 

nepopravljive posledice, ki jih občuti celo ţivljenje. Tudi če otroku pomagamo, da si fizično 

povsem opomore od zlorabe, je psihična poškodovanost lahko tako velika, da tudi v odrasli 

dobi ţivi pod vtisom izkušenj iz zgodnjega otroštva. Zato je zelo pomembna ustrezna in 

pravilna podpora, ki jo otroku nudimo po njegovi odstranitvi iz zanj škodljivega okolja. 

Raziskava Farmerjeve, Moyerseve in Lipscombove (2001) je pokazala pomembnost obstoja 

svetovanja, zlasti v primeru rejništva otrok s čustvenimi in vedenjskimi teţavami, in sicer 

tako otrokom kot tudi rejnikom, ki so v podpornih sluţbah dobili in čutili potrebno oporo v 

zanje teţkih trenutkih rejništva. The Every Child Matters Programme (Department of Health, 

2004, po Brady, 2005) je pripravil pet dolgoročnih usmeritev za sluţbe, ki so osnovane za 

pomoč otrokom: (1) dobro zdravje otroka, (2) zagotovitev varnosti otroka, (3) veselje in 
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osebno napredovanje ter doseţki otroka, (4) otrokov pozitiven prispevek v okolje, v katerem 

ţivi, (5) otrokova ekonomsko-finančna blaginja. 

 

Ranljivost mladostnikov v rejništvu 

Obdobje mladostništva je zaradi številnih sprememb na fizičnem, socialnem in psihološkem 

področju nadvse občutljivo in krhko. Uletova (2000) navaja Kenistona (1971) in von Trotha 

(1983), ki govorita o izginjanju klasične mladosti kot vmesnega ali prehodnega obdobja med 

otroštvom in odraslostjo. Namesto o mladih von Troth govori o »mladih odraslih«. 

Vzporedno naj bi prišlo do personalizacije vzgojnih avtoritet, osvobajanja spolnosti, uvajanja 

subkulturnega pluralizma, podaljševanja procesa izobraţevanja. Uletova (2000) govori o 

druţbenih spremembah, kot so raznovrstne oblike druţin, sledenje porabniški mnoţični 

kulturi, individualizacija ţivljenjskih poti in usmeritev, poudarjanje »postmaterialnih« 

vrednot. Uletova (1995, po Ule, 2000) pravi, da poprej odrinjeni »odklonski« kulturni in 

ţivljenjski vzorci mladih postajajo vse bolj »normalen« del vsakdanjega ţivljenja. Razlika 

med konformnostjo in odklonskostjo v vedenju se relativizira. Dekleva in Razpotnik (1999) 

pišeta, da procesi, kot sta globalizacija in porabništvo, povzročajo pri mladih izrazita obdobja 

tveganja in samote ter s tem subjektivizem in individualizem. Mladi so uvrščeni v rizično 

skupino predvsem takrat, ko jim manjkajo osebnostne in druţbene spretnosti in veščine za 

zadovoljivo udejstvovanje v druţbenem ţivljenju.  

 

Grafikon 2: Starost rejniških otrok v Sloveniji (julij 2007) 

 

Vir: Podatki so pridobljeni iz internih gradiv Zdruţenja MOČ (junij 2009) 

 

Kot je razvidno iz Grafikona 2 v slovenskem rejniškem sistemu s skoraj 40 % prevladujejo 

rejniški otroci v starosti od 12 do 18 let, torej otroci, ki so v fazi mladostništva. Tomorijeva 
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(1998, po Tomori, 2000) pravi, da gre pri mladostništvu za razvojno obdobje, ki je ţe po 

svojih značilnostih tista faza ţivljenja, v kateri je prestopanje zastavljenih meja in kršenje 

splošnih socialnih meril še posebno mogoče. A navkljub popularnemu konceptu, da so 

mladostniki simbol za prekinitev starševskega vpliva na njihovo ţivljenje (vsaj ob primerjavi 

z drugimi obdobji otrokovega ţivljenja), raziskave vztrajno kaţejo, da so starševska vedenja 

in drţe enako pomembne tako v času mladostništva kot v drugih časovnih obdobjih 

otrokovega razvoja (Berndt, 1979; Leung in Leung, 1992, oba po Herz in Gullone, 1999).  

Tudi rejniki bi zato morali znati prepoznati razliko med »normalno nestabilnostjo« otroka v 

času mladostništva in »nenormalnimi« vedenji, ki bi lahko bila povezana z mladostnikovimi 

ţivljenjskimi izkušnjami pred in med njihovo rejniško nastanitvijo (Biehal idr., 2002, po 

Brady, 2005). Mladostniki v rejništvu namreč še pogosteje in še izraziteje kaţejo »najstniška 

vedenja«: rejniško nastanitev dojemajo kot hotel, »vedo največ«, ponočujejo in se ne zmenijo 

za prošnje, opozorila ali zahteve skrbnikov. Pojavljajo se tudi drugi problemi, kot so depresija 

ali čustvene stiske, negativen vpliv teţavnih vedenj na druge otroke ali odrasle znotraj istega 

doma (vznemirjanje drugih otrok z neprimernimi vedenji, nekateri otroci se rejniškemu otroku 

celo pustijo speljati na napačna pota) in na odnose med člani druţine. Teţavno vedenje 

mladostnikov se zato pogosto kaţe kot tisti razlog, ki je v največji meri kriv za neuspeh 

rejništva (Sinclair in Wilson, 2003). Ker otroci pogosto prihajajo v rejništvo iz 

neprivilegiranih okolij, je njihov pogled na starševstvo popačen, zmoţnost razvijanja 

navezanih odnosov pa okrnjena. Mladostniki v rejništvu se zato teţko prilagodijo novemu 

ţivljenjskemu okolju, novim pravilom rejniške druţine in tudi pričakovanjem rejnikov 

(Mulroney, 2007). Berridge idr. (2003) so med teţavne rejniške otroke uvrstili tiste, ki so 

kazali prestopniška vedenja, bili izključeni iz šole, zlorabljali alkohol ali droge in begali od 

doma. Wilsonova idr. (2004) navajajo podatek, da je moţnost za propad mladostniške 

nastanitve ocenjena na okoli 50 %. Barber idr. (2001) ugotavljajo, da obstaja pri starejših 

otrocih s čustvenimi in vedenjskimi teţavi le majhna moţnost, da bi dosegli stabilno 

namestitev v tradicionalni rejniški druţini. Potrdili so potrebo po alternativah, kot so 

specializirane rejniške druţine ali stanovanjske skupine, kjer je dodatna strokovna pomoč 

zagotovljena in dostopna. Ta potreba je zlasti očitna, če poznamo dejstvo, da se med otroki v 

rejništvu nenehno zvišuje deleţ mladostnikov z različnimi teţavami in da je prekinitev teh 

rejništev zelo pogosta (Triseliotis idr., 1995).  

Raziskava Biehala idr. (1995, po Berridge, 2000) kaţe, da so tisti posamezniki, ki so v času 

mladostništva izkusili stabilno rejniško nastanitev, imeli ob prehodu v samostojno odraslo 

ţivljenje z odgovornostmi, kot so zaposlitev, bivališče, urejeno finančno stanje in 
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vzpostavitev kvalitetnih socialnih odnosov, manj prevratov in teţav kot tisti posamezniki, ki 

so v času mladostništva izkusili nestabilno nastanitev. Berridge piše (2000), da se v 

raziskavah, ki so bile opravljene z mladostniki v rejništvu, poudarja, da sprememba 

namestitve ni nujno vedno negativna ali škodljiva, neprimerno pa je prepogosto menjavanje 

nastanitev. Mulroneyeva (2007) ugotavlja, da obstaja večja verjetnost zloma rejniške 

namestitve pri mladostnicah kot pri enako starih mladostnikih. Rowe idr. (1989, po Berridge, 

2000) so ugotovili, da so mladostniki med 14 in 17 letom najdovzetnejša skupina za 

namestitvene spremembe. Spremembam najbolj izpostavljeni mladostniki pa so tisti, ki so 

stopili v skrbniški sistem kot prestopniki. V njihovi raziskavi je okoli 55 % 14- do 17-letnikov 

s prestopniško preteklostjo izkusilo vsaj tri rejniške namestitve, medtem ko je tolikšno število 

namestitev izkusilo le 25 % njihovih ne-prestopniških vrstnikov.  

Mladostništvo je tipično obdobje povečanega spolnega zavedanja in tudi spolne aktivnosti. 

Farmer in Pollock (1998, po Lipscombe idr., 2003) pišeta, da je veliko mladostnikov v 

rejništvu zelo slabo informiranih o normalnem spolnem razvoju, zdravi spolnosti in 

kontracepciji. Lipscombe idr. (2003) še ugotavljajo, da vlada precejšnja zmeda glede tega, 

kdo naj bi bil za spolno vzgojo odgovoren. Rejniki neredko menijo, da je to naloga socialnih 

delavcev. Pri mladostnicah v rejništvu pa se pojavljajo tudi specifična vprašanja, ki jih pri 

fantih ne zasledimo. Rejniki so veliko manj občutljivi za potrebe in strahove deklet kot 

fantov, kar lahko pojasnimo s tem, da dekleta manj kot fantje kaţejo skrbi, ţelje, bojazni 

preko svojega vedenja. Internaliziranje občutkov pri dekletih je bilo dokazano s pomočjo 

preučevanja komunikacije med temi dekleti in njihovimi rejniki, saj so v nekaterih primerih 

dajali zelo protislovne in neskladne izjave o doţivljanju rejništva. Medtem ko sta bila rejnika 

srečna in zadovoljna v rejniškem odnosu, so dekleta ţelela, da bi rejniški odnos prekinili. 

Nekateri rejniki poročajo o teţavah, ki jih imajo z obvladovanjem in urejanjem pojavljajoče 

dekliške seksualnosti in seksualne identitete, še posebno v primerih, ko dekleta kaţejo 

neprimerno seksualno vedenje. Mladostnico rejniki lahko vidijo tudi kot groţnjo oziroma kot 

osebo, zaradi katere so lahko zaskrbljeni glede tveganja neupravičenih spolnih obtoţb z njene 

strani. Podobno Farmer in Pollock (1989, po Lipscombe idr., 2003) tudi v domski oskrbi kot 

teţavnejše najstnike vidita dekleta, predvsem zaradi moţnosti spolnih obtoţb. Speak (1995, 

po Lipscombe idr., 2003) pa navaja podatke o visoki stopnji deklet v rejništvu, ki zapuščajo 

rejniški staleţ noseče ali pa ţe z otrokom, kar naj bi pričalo o dejstvu, da mladostnice v 

rejništvu nedvomno potrebujejo večjo podporo in več nasvetov pri izpeljavi njihovih 

seksualnih odnosov. Večina rejnikov sicer ve, ali ima otrok partnerja, niso pa bili ob tem 

nujno seznanjeni s tem, ali gre za seksualno razmerje. Kar petina rejnikov je imela 
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zanemarljivo ali nično vedenje o otrokovih partnerskih odnosih. Manj kot desetina rejnikov v 

raziskavi je bila dobro seznanjena s partnerskimi odnosi otroka in so glede tega odnosa 

postavili nekaj primernih pravil (npr. pogostost stikov itn.) ter kazali sočutje ali vzpodbudo, 

če je bil otrok vznemirjen zaradi odnosa. Več kot polovica rejnikov je sicer bila zaskrbljena 

zaradi seksualnih odnosov, ki jih je imel otrok, a se jih večina kljub temu ni pogovorila z 

njim. Dve petini rejnikov se nista nikoli pogovarjali z otroki, ki so bili pri njih v rejništvu, o 

spolnosti, o zdravi spolnosti, pokazalo pa se je tudi, da se z manj zadrege pogovarjajo o 

spolnosti s fanti kot z dekleti (Lipscombe idr., 2003). Farmer in Pollock (1998, po Lipscombe 

idr., 2003) ugotavljata, da kar 9 % mladostnikov, ki so nameščeni v rejništvo, kaţe 

neprimerno seksualno vedenje (npr. spolni odnosi s starejšimi moškimi), na kar se rejniki 

odzivajo na različne načine, ki so lahko tudi zelo neprimerni (npr. s sramotenjem otroka, 

neprimerno postavljenimi pravili glede njegovega vedenja). 

 

Vključenost otroka v odločanje v z rejništvom povezane stvari 

Bowlby (1990) zagotavlja, da aktivneje kot je otrok vključen v proces načrtovanja rejništva in 

bolj kot mu je dana priloţnost, da razume, zakaj, kam in za kako dolgo gre, večja je 

verjetnost, da bo namestitev uspešna. Tudi Sinclair in Wilson (2003) sta v raziskavi ugotovila, 

da otroci poudarjajo teţnjo po tem, da bi lahko izrazili svoje mnenje glede rejništva in 

rejnikov. Če otroci niso ţeleli biti v določenem rejništvu (in tega niso imeli priloţnosti 

izraziti), je upadla tudi njihova osebna motivacija za prispevek k uspehu rejništva, zato se je 

verjetnost, da bo nastanitev uspešna, zelo zmanjšala.  

Participacija otroka v rejništvu torej lahko poteka na več nivojih:  

- vključitev otroka v sestanke, ki zadevajo njegov poloţaj v rejništvu (otrokove potrebe, 

potrebne specialne pomoči itn.),  

- sodelovanje pri organizacijskih načrtih otrokovega rejništva, 

- aktivna vključitev otroka v njegovo opolnomočenje, vzgojo in razvijanje pozitivnega 

odnosa z rejnikom. 

Čačinovič Vogrinčičeva (2008) pravi, da se v Sloveniji šele učimo, kako omogočiti otroku 

aktivno udeleţbo v rejniškem sistemu, kako etiko participacije razširiti tudi nanj. Pravi, da je 

zaveza strokovnjaka, da spodbudi in podpre učenje odraslih v ţivljenju z otrokom. Otrok 

potrebuje prostor in varno spodbudo, da sodeluje in pove. Prostor med obema druţinama, ki 

ga otrok ţivi, varujemo s pogovori, v katerih nam otrok pove, kdo je, kaj si ţeli, kaj misli in 

čuti, kako se vidi in razume v odnosu z obema druţinama. Projektno skupino vidi kot tisti 

prostor, kjer se ustvarja odlična priloţnost za pogovore, kjer je otrok slišan in viden. Kajti 
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otrok v reji je človek – sogovornik, ekspert iz izkušenj. Doktrina dela v projektni skupni 

zavezuje, da ne spregledamo, da je otrok soustvarjalec svojega ţivljenja v rejništvu. V 

projektni skupini se gradi sodelovanje, tako da je otrok vabljen v obe druţini, da ima 

dovoljenje, da odide k drugi druţini, in spodbudo, da pove, pojasni, kako ţivi z druţinama in 

med njima.  

Bowlby (1990) kot posebej problematična rejništva opredeljuje hitre namestitve otrok, ko se 

otroka po hitrem postopku odvzame matični druţini in nato namesti pri rejniški druţini. 

Moţnosti priprave otroka na rejništvo v teh primerih praktično ni. Otrok zato pogosto ne 

razume, zakaj je moral zapustiti svojo druţino, in kaţe občutke zamere ter očitno zavrača 

nadomestne starše. Da bi otrok lahko sprejel nov poloţaj, je nujno, da ga seznanimo z 

njegovim preteklim poloţajem, z načrti za prihodnost ter seveda z rejniško druţino, v kateri 

naj bi ţivel. Tudi rejniški druţini mora biti dana priloţnost, da spozna otroka, ki prihaja k 

njim v rejništvo. Za otroka sta ločitev od njegove matične druţine in prihod v novo druţino 

pospremljena s strahom, zaskrbljenostjo, jezo, obupom in krivdo, ki jih kaţe na toliko 

različnih načinov, kot je različnih obramb. Če otrok ne zmore sprejeti namestitve v rejniško 

druţino, tudi ne more ugodno izrabiti rejniške izkušnje. Zato je vse, o čemer razmišlja, pa naj 

bo to realna moţnost ali fantazija, povratek domov. Otroku je potrebno (večkrat) razloţiti, da 

za slabe razmere v matični druţini ni kriv on ter da potemtakem ni njegova krivda, da je 

moral iti v rejništvo. Ta otrokov uvid je pomemben zaradi nevarnosti idealiziranja matične 

druţine s strani otroka, ko otrok pretirano poveličuje svojo druţino in pozabi na slabe stvari, 

ki so se mu dogajale v njej. Če otrok tega ne spozna, njegova namestitev ne more uspeti niti v 

najboljši rejniški druţini. Bowlby zato opozarja na posebno skupino rejniških otrok, ki 

prihajajo iz delinkventih ali drugače slabo funkcionalnih druţin. Vsi, ki pridejo v stik s takim 

otrokom, morajo razumeti njegovo lojalnost staršem (to je v človekovi naravi), sprejemanje 

neprilagojenih standardov druţine nasproti splošnim normam druţbe ter otrokov počasen uvid 

realne situacije njegove druţine. Bowlby pravi, da šele ko bo otrok spoznal, da ga nihče ne 

obsoja za njegovo ljubezen do mame (strokovni delavci, rejniška druţina itn.), ne bo več čutil 

potrebe, da bi jo branil pred kritikami drugih. Šele takrat bo zmoţen sprejemati svoja 

negativna čustva, kot je občutje jeze do mame, ker ga je pustila na cedilu, in se ukvarjati z 

njimi. Zato je potrebno matično druţino opozoriti na njeno veliko, lahko tudi manipulativno 

moč, rejniško druţino pa pripraviti na moţnost izkazovanja nehvaleţnosti rejniškega otroka, 

kljub njihovi prijaznosti in ustreţljivosti. Način dela, ki aktivno vključuje v proces rejništva 

rejniško druţino, matično druţino in otroka, se zdi časovno zelo potraten, ampak ko 

pomislimo, da govorimo o otrokovi sreči, zdravju in tudi njegovi nadaljnji druţbeni 
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koristnosti, nam je jasno, zakaj je tak način dela potreben. Moramo se zavedati, da je, poleg 

neujemanja otroka in rejnika, neuspešen rejniški izid pogosto tudi posledica pomanjkanja 

veščin pri načrtovanju namestitve otroka v rejništvo. 

 

2.4.2 Rejniška druţina 

 

Otroci, ki pridejo v rejništvo, potrebujejo ljubeče rejnike, ki bodo spoštovali njihovo 

individualnost, jih spodbujali v njihovih aktivnostih, zanje skrbeli in jih obravnavali kot člane 

njihove druţine, a jim obenem dopuščali svobodo pri stikih z matično druţino. Rejnik mora 

biti osnovno izobraţen oziroma osveščen o problematiki rejništva, razvojnih fazah otroka in o 

iskanju pomoči ter podpore.  

Triseliotis, Borland in Hill (2000, po Thomas, 2005) predstavljajo rezultate svoje raziskave, 

narejene v Veliki Britaniji, ki kaţejo, da je 3/4 rejnikov starejših od 40 let, večina jih ţivi v 

trdni zakonski ali zunajzakonski skupnosti (v zadnjih letih je opazen porast samskih rejnikov), 

večina rejnikov je ţensk, ki so visoko predane svojemu rejniškemu delu. Večina rejnikov ima 

svoje otroke, ki pa so pogosto ţe odšli od doma. Glede zaposlenosti rejnikov ugotavljajo, da 

je situacija zelo raznovrstna; v nekaterih rejniških druţinah je eden od rejnikov doma, drugi 

pa je zaposlen, pri drugih rejniških druţinah sta oba rejnika zaposlena, tretja moţnost je, da 

sta oba rejnika nezaposlena ali pa ţe upokojena. Thomas (2005) poudarja razliko med 

rejništvom pred 30 leti in rejništvom danes, in sicer danes zaznava znatno večji deleţ samskih 

rejnic ter večjo zaposlenost rejnic. Nekatere raziskave (Strijker idr., 2002) kaţejo, da naj bi se 

uspešnost rejništva povečala, če je rejnica stara nad 45 let. Vzrok bi lahko bil v tem, da rejniki 

pri tej starosti doma nimajo več svojih bioloških mladoletnih otrok, za katere bi morali 

skrbeti, oziroma je razlika med biološkimi in rejniškimi otroci tolikšna, da ne ogroţa 

medosebnih odnosov. 

V nerejniških druţinah najkvalitetnejše starševstvo najdemo tam, kjer sta prisotna oba 

starševska lika, kot izjemo pa navajajo primere, kjer je eden od skrbnikov očim. V teh 

primerih pogosto pride do pojava nizke vpletenosti sekundarnega skrbnika (očima) v 

starševstvo. Pojav pojasnjujejo s tem, da sekundarni skrbniki v otrokovih očeh niso sprejeti 

kot legitimne starševske figure, kar zavira vključenost nadomestnega starša v vzgojne in 

druge otrokove aktivnosti (Simons, Chen, Simons in Brody, 2006). V primeru rejniške 

druţine, kjer sta nadomestna skrbnika oba, rejniška mati in rejniški oče, pa ţe samo dejstvo, 

da gre za rejniško razmerje, implicira teţavno sprejemanje starševskih likov obeh rejnikov, 
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zlasti sekundarnega rejnika. V raziskavi avtorjev Sinclairja in Wilsonove (2003) so se rejniki 

in socialni delavci strinjali, da morajo rejniki izkazovati posebne osebnostne in karakterne 

odlike, če ţelijo prispevati k uspešnemu rejništvu. V osnovi naj bi bili rejniki zmoţni otroku 

nuditi stabilnost, skrb in ljubezen. Starejšim otrokom naj bi izkazovali naklonjenost in 

spoštovanje, predvsem v smislu prepoznavanja in tudi sprejemanja otrokove individualnosti. 

Rejniki naj bi bili tudi zmoţni vzpostavljati in od otrok zahtevati red, disciplino in jih obenem 

vztrajno spodbujati pri razvijanju različnih spretnosti, znanj in talentov.  

Dando in Minty (1987) sta ugotovila, da imajo rejniki zavedne in nezavedne motive za 

opravljanje rejništva. Kot najpomembnejša motiva, ki pripomoreta k uspešnemu rejništvu, sta 

navedla zmoţnost identifikacije z otrokom v rejništvu (zaradi lastne izkušnje deprivacije v 

otroštvu) in rejnikovo ţeljo po starševstvu ob dejstvu, da rejnika sama ne moreta imeti 

bioloških otrok. Nasprotno Bowlby (1990) opredeljuje kot manj primerne osebe za izvajanje 

rejništva prav pare brez otrok, ker naj bi imeli ti veliko moţnosti, da do otroka postanejo 

pretirano posesivni, kar pa pri rejništvu, ki naj bi bil kratkotrajen ukrep, ni ţelena lastnost. 

Bowlby kot manj primerne osebe za rejnike omenja še rejnike, starejše od 60 let. Izpostavlja 

pa, da je morda pri izbiri najprimernejšega rejnika za posameznega otroka še najpomembneje 

to, da je rejnik sposoben sodelovati s strokovnimi delavci in ni preponosen, da bi zaprosil in 

sprejel pomoč. Tudi Buehler idr. (2003) so v svoji raziskavi o rejnikovi percepciji dejavnikov, 

ki pomagajo ali zavirajo uspešno rejništvo, dobili zanimive podatke. Rejniki so tako kot 

nagrajujoče dejavnike rejništva navajali: opaziti pozitiven vpliv na otroka ter njegov razvoj in 

rast, imeti moţnost pozitivno vplivati na otrokovo ţivljenje (nove priloţnosti, upanje, socialne 

izkušnje), rešiti otroka iz stisk, dobiti povrnjen občutek ljubezni od otroka, omogočiti otroku 

»normalno« ţivljenje, doţiveti občutek posebnega poslanstva, imeti moţnost zagotoviti 

otroku varnost. Erkut (1991, po Buehler idr., 2003) je odkril, da rejniki nagrade, povezane z 

rejništvom, doţivljajo intenzivneje kot probleme, ki so prav tako reden spremljevalec vsakega 

rejništva. Dojete nagrade rejništva rejnikom najverjetneje sluţijo kot močne stabilizatorske 

sile v času druţinskih in s tem rejniških stresov (Boss, 1988, po Buehler idr., 2003).  

Raziskave kaţejo na večjo uspešnost rejništev, kjer so otroci v rejništvu pri sorodnikih, v 

nasprotju z rejništvi, kjer otrok ni nameščen pri sorodnikih (Berridge, 1999). Ehrle in Geen 

(2002) to razliko pojasnjujeta z večjim interesom, ki ga pokaţe rejnik sorodnik v primerjavi z 

rejnikom nesorodnikom do otroka. Vendar pa drugi avtorji (Dubowitz, Fiegelman in Zuravin, 

1993) opozarjajo, da sorodniki, gledano širše, pripadajo isti disfunkcionalni druţini, iz katere 

je bil otrok odvzet, in se zato sprašujejo (Fein in Maluccio, 1992) o moţnostih slabše kvalitete 

takega rejništva. Zanimivi so rezultati raziskave Timmerjeve, Sedlarjeve in Urquiza (2004), ki 
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kaţejo, da rejniki, ki niso otrokovi sorodniki, zaznavajo njegove vedenjske teţave kot izrazito 

bolj problematične v primerjavi z rejniki, ki so otrokovi sorodniki. Po drugi strani pa izraţajo 

otrokovi sorodniki, ki so tudi njegovi rejniki, zaradi večje čustvene povezanosti z otrokom 

tudi večjo raven stresa, kot je to v primeru nesorodnega rejništva. 

 

Grafikon 3: Število rejniških otrok v rejniški druţini v Sloveniji (julij 2007) 

 

Vir: Podatki so pridobljeni iz internih gradiv Zdruţenja MOČ (junij 2009) 

 

V Sloveniji so leta 2007 prevladovale rejniške druţine s po enim otrokom v rejništvu (61 %), 

petina rejniških druţin je imela po dva rejniška otroka, 10 % rejniških druţin pa 3 rejniške 

otroke. V kar 8 % slovenskih rejniških druţin so bili nastanjeni vsaj 4 otroci ali več, kar je 

relativno visok odstotek glede na ZIRD, ki v svojih normativih (23. člen) določa, da ima 

rejnik lahko istočasno nameščene največ tri otroke, večje število pa le izjemoma (če gre za 

sorojence ali če je namestitev otroka k določenemu rejniku v otrokovo posebno korist). Da je 

večje število rejniških otrok v eni sami rejniški druţini lahko problematično, ugotavljajo tudi 

Buehler idr. (2003), ki so v svoji raziskavi predstavili dejavnike, ki jih rejniki zaznavajo kot 

najbolj zaviralne za uspešno rejništvo otroka, in med njimi izpostavili tudi preveliko število 

rejniških otrok. V isti raziskavi so ugotavljali tudi največje stresne dejavnike rejništva za 

rejnike. Ti so kot največji stresor izpostavili čustvene in vedenjske teţave rejniških otrok, 

poleg tega pa še: število otrok v rejništvu, starost otroka, otrokov prihod v druţino in odhod iz 

nje, nezadostno usposobljenost sluţb, ki se ukvarjajo z rejništvom, obiske matične druţine, 

vrnitev otrok v slabe ţivljenjske razmere matične druţine, nerealna pričakovanja, 

pomanjkanje specifičnih informacij (npr. o otrokovi zgodovini in preteklih izkušnjah), 

izključenost rejnika pri odločitvah, ki zadevajo otroka, zagotovitev ustrezne zdravstvene 

oskrbe, konflikti z biološkimi otroki (Buehler idr., 2003). 
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Dobro se je zavedati dejstva, da dobri rejniški starši niso na voljo »vedno in povsod«, da niso 

produkt raznih organizacij ali ustvarjeni preko strateških planov. Pridobljeni so le z natančno 

selekcijo (če seveda je dovolj rejnikov, da lahko izbiramo), z zagotovitvijo primernega šolanja 

in izobraţevanja, s primerno podporo in pomočjo ter v primerih, ko je potrebno, tudi s 

primernim svetovanjem (Sinclair in Wilson, 2003). V primeru teţkih vedenjskih problemov in 

odnosov, ki ovirajo proces otrokove navezave na skrbnike, je ustrezna strokovna pomoč 

rejniškim druţinam nujna. Pomoč mora biti ponujena v obliki intervencij, ki bi promovirale 

proces navezanosti, in intervencij, ki bi se usmerile v zmanjševanje vedenjskih problemov 

otroka (Barth in Miller, 2000, po Rushton idr., 2003). Bowlby (1990) opozarja, da rejnice ne 

zmorejo v nedogled ljubeče skrbeti za otroka, če ta ni dovzeten za njihovo skrb. Rejnikom bi 

bilo zato smiselno nuditi pomoč pri razumevanju in ravnanju z laţno naklonjenostjo otroka do 

rejnika, plitkostjo otrokovega odnosa, taktikami otrokovega »oddaljevanja« od rejnikov in 

odsotnostjo otrokovih toplih občutkov do njih kot njegovih novih skrbnikov. Te lastnosti 

rejniških otrok so otrokove obrambne reakcije zoper občutke zaupnosti do rejnika, ki se 

pojavijo kot odziv na njegove pretekle izkušnje. Novi otrokovi skrbniki zato najverjetneje 

potrebujejo pomoč pri razumevanju otrokovega popačenega izraţanja občutkov. Morda bodo 

potrebovali pomoč tudi pri pozitivni odločitvi za ohranitev namestitve otroka in vzdrţevanju 

izraţanja topline do otroka kljub pomanjkanju vseh jasnih pozitivnih občutkov ali izrazov 

otroka do njih (Rushton idr., 2003). Razumevanje problemov, ki jih bo otrok prinesel s seboj, 

še pred samim nastopom rejništva je bistveno, a pogosto spregledano, saj v praksi pogosto 

obstaja strah, da bi potencialne rejnike védenje o problematiki otrokove matične druţine 

odvrnilo od interesov za rejništvo. Rejniški druţini je torej potrebno razloţiti odnos otroka z 

biološkimi starši, ji osmisliti stike otroka z biološkimi starši, jo pripraviti na vedenja, ki bi jih 

otrok utegnil kazati v novi situaciji, in rejniško druţino tudi pripraviti na to, da se otrok, ki 

prihaja k njej v rejništvo, ne bo obnašal kot njihov lasten otrok (Bowlby, 1990).  

Praksa bi se morala osredotočiti na iskanje vednosti o tem, kako staršem, ki so topli in 

občutljivi do otrok, uspe oblikovati in izraziti svoja pozitivna občutja. Rejniški otroci, ki 

pogosto prihajajo iz druţin, ki izkazujejo več negativnih kot pozitivnih občutij, svoja občutja 

pogosto potlačijo, zato tudi rejnikom ne morejo zaupati skrbi zase in jih potisnejo vstran ali pa 

z njimi vzdrţujejo plitke odnose. Otroci delujejo po sistemu omejenih čustvenih odzivov 

oziroma nedosegljivih občutij. Če bi ti otroci videli svoje skrbnike izraţati in nadzorovati 

njihovo jezo, srečo, frustracije in ţalost, bi jim ta izkušnja sčasoma omogočila, da jim v tem 

sledijo (Rushton idr., 2003). Ne le mlajši, tudi starejši otroci so zmoţni prilagoditve in 

ustvarjanja novih pozitivnih in navezanih odnosov, le da je pri nekaterih posameznikih to 
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lahko zelo dolg in trdovraten proces, katerega cilj doseţejo šele v odrasli dobi (Howe, 1996, 

po Rushton idr., 2003). Cilj vseh strokovnjakov bi torej moral biti povezati delo socialnih 

sluţb, izobraţevalnih in zdravstvenih ustanov, da bi zagotovile otrokom nadomestne druţine, 

ki bi imele primerno podporo in moţnost terapevtskih intervencij, in sicer tako v času 

rejništva kot, če je le mogoče, tudi v času postrejniškega obdobja (Rushton idr., 2003).  

 

2.4.3 Interakcija med otrokom in rejnikom 

 

Strokovni delavci dnevno sprejemajo odločitve o druţinah, ki se prijavijo, da bi sodelovale v 

skrbstvenem sistemu kot rejniške druţine, in o rejniških otrocih, ki so v rejniške druţine 

nameščeni. Naloga socialnih ustanov je zagotoviti varne rejniške druţine, ki bodo nudile 

otrokom skrbno, toplo okolje in bodo znale ustrezno odgovoriti na njihove potrebe. Orme, 

Cuddeback, Buehler, Cox in Prohn (2007) pišejo, da lahko rejniški starši poleg običajnih 

starševskih nalog pričakujejo tudi nekatere teţavnejše starševske izzive, kot so vodenje vstopa 

in izstopa otroka v/iz rejniške druţine, sobivanje in ukvarjanje z otrokom, ki ima morda 

vedenjske, čustvene in druge probleme, ravnanje z raznovrstnimi kompleksnimi odnosi (z 

rejniki, matično druţino, strokovnim socialnim delavcem) in različnimi vlogami (starševsko 

vlogo, zagovorniško vlogo itn.). A kljub zavedanju o potrebnosti in pomembnosti ocenitve 

potencialov rejniških staršev, da zagotovijo uspešno rejniško oskrbo, izčrpnih standardiziranih 

meritev, ki bi zagotavljale zanesljivost in veljavnost, še ni na voljo. Strokovni delavec mora 

tako brez posebnih pripomočkov oceniti rejniško druţino in njene reakcije na nekatere 

edinstvene izzive, ki jih rejništvo prinaša. Zato Farmerjeva, Moyerseva in Lipscombova 

(2004) poudarjajo pomembnost informiranja tako rejnikov kot otrok v rejništvu s popolnimi 

in iskrenimi informacijami o drug drugem in to pred samo namestitvijo. V nasprotnem 

primeru lahko pride do neprijetnih presenečenj z obeh strani, kar lahko vpliva na večjo 

moţnost razdora rejniškega odnosa.  

Ujemanje otroka in rejnikov se kaţe kot zelo pomemben dejavnik za uspešno rejniško 

namestitev. Ujemanje je odvisno od več dejavnikov, še vedno pa ni povsem jasno, v kolikšni 

meri ujemanje izboljša oziroma poslabša izid rejništva (Wilson idr., 2004). Sinclair in 

Wilsonova (2003) v pojmu »ujemanje« zajemata tri različne elemente:  

1. karakterno ujemanje: podobna pričakovanja glede discipline, zmoţnost rejnika, da 

odgovarja na otrokove potrebe (na primer nekateri rejniki lahko izvrstno »krotijo« 

vedenje otroka, a obenem ne zmorejo odgovoriti na otrokove potrebe po ljubkovanju), 
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2. »kemija« med otrokom in rejniško druţino: je precej nepredviden element, ki lahko na 

zelo začetni stopnji da vsem vpletenim osebam jasen signal, ali bodo lahko shajali 

drug z drugim ali ne,  

3. spirale v interakciji: zavrnitev vodi v zavrnitev in ljubezen v ljubezen. V primeru 

navzdol usmerjene in propadajoče spirale v odnosu med rejnikom in otrokom je hitra 

intervencija ključna. Rejniku lahko usposobljena oseba svetuje glede ravnanja z 

otrokovim teţavnim vedenjem ter mu pomaga priti do uvida, da neprimerno vedenje 

ni niti njegova niti otrokova krivda. Da torej otrokovo negativno vedenje ni napad na 

rejnika, pač pa je posledica preteklih neprijetnih dogodkov v otrokovem ţivljenju. 

Rejnike je potrebno nenehno ozaveščati, da ima otrok kljub vsem teţavam tudi 

pozitivne plati osebnosti. Spirale niso vedno neizogibne, lahko se jih preusmeri s 

skrbnim strokovnim ukvarjanjem tako z rejnikom kot z otrokom (rejniku lahko 

pomagamo razumeti, da neko specifično otrokovo teţavno vedenje ne pomeni 

zavrnitve njega kot rejnika, ampak je to signal otrokove stiske).  

Berridge (2000) omenja dobro prakso iskanja ujemanja rejniških otrok in rejnikov v 

etničnosti, kulturi, jeziku in veri ter ob tem poudarja, da je pomembnejše ujemanje v 

etničnosti kot v barvi koţe. Bowlby (1990) med karakteristikami, ki pripomorejo k ujemanju 

rejniške druţine in otroka, omenja: prisotnost drugih otrok v rejniški druţini (še posebno, če 

gre za sorojenca tega otroka), vsaj štiriletna starostna razlika (navzgor ali navzdol) med 

rejniškim in biološkim otrokom istega spola, namestitev še enega otroka, ki je nasprotnega 

spola, a iste starosti kot ţe poprej nameščeni rejniški otrok, nervozni in anksiozni otroci se 

bolje ujamejo z mirnimi rejniškimi druţinami, aktivni in agresivni otroci v rejništvu pa bolje 

funkcionirajo v sproščenih rejniških domovih. Na drugi strani Bowlby omenja tudi situacije v 

rejniških druţinah, ki se jim je dobro izogibati: mlajših otrok (pod 10 let) ni dobro namestiti v 

rejniške druţine, kjer so rejniki starejši od 45 let, prav tako ni zaţeleno, da je rejniški otrok 

iste starosti in spola kot biološki otrok rejnikov (zaradi ljubosumnosti in rivalstva), ni 

zaţeleno, da so razlike v standardu ţivljenja in druţbenem sloju matične in rejniške druţine 

prevelike, otroka iz zelo slabo funkcionalne druţine ni dobro namestiti v rejniško druţino, 

preden je na dobri poti splošnega okrevanja, za starejše otroke (nad 13 let) pa Bowlby 

predlaga iskanje drugih rešitev, kot je rejništvo. Berridge (2004, po Brady, 2005) opozarja, da 

iskanje pravega otroka za ustreznega rejnika zahteva podrobno poznavanje otroka, da pa 

socialni delavci pogosto operirajo le z omejenimi informacijami, kar je, kot pravi Bullockova, 

(2003) lahko posledica tako pomanjkljivih dokumentov kot tudi slabega povezovanja med 

različnimi institucijami, ki bi lahko posredovale nekatere ključne podatke o otroku. Zato je 
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zelo pomembno (Brady, 2005), da ima potencialni rejnik moţnost premisleka o tveganosti 

rejniškega stana in tudi, da se na drugi strani otrok prav tako strinja z namestitvijo pred samo 

finalizacijo procesa namestitve.  

Kulturno okolje, starševske veščine in spretnosti rejnikov, pripravljenost na delo v skladu z 

rejniškim načrtom, druţinske karakteristike, geografska lokacija, vse te lastnosti so 

pomembne, ko premišljujemo o primernosti rejniške druţine za določenega otroka (Sinclair, 

2005, po Munro in Hardy, 2007). Teţave pa se pojavijo ob pomanjkanju rejnikov. V tem 

primeru urgentna namestitev otroka ne more biti premišljeno dejanje ali skrbna izbira, pač pa 

je namestitev stvar naključja (Sinclair in Wilson, 2003). Raziskave kaţejo, da prav hitre 

namestitve močno povečajo verjetnost zloma nastanitve (Farmer idr., 2004; Sinclair idr., 

2005), saj rejniki pod svoje okrilje vzamejo otroke, ki presegajo njihove zmoţnosti oskrbe in 

vzgoje (Minty, 1999, po Munro in Hardy, 2007). Predlog, ki se zdi smiseln, je, da bi vedno 

morale biti na voljo kratkotrajne moţnosti rejniške nastanitve, ki bi lahko »pokrivale« 

relativno širok spekter različnih otrok v nekem kratkem obdobju, da pa bi se nato večjo 

pozornost namenilo kasnejši dolgotrajnejši rešitvi namestitve otroka (Sinclair in Wilson, 

2003). Ob pomanjkanju rejnikov se pojavlja tudi teţava v smislu geografskega območja, 

kamor je otrok nameščen, saj se lahko ob preveliki oddaljenosti otroka od njegove matične 

druţine ustvarijo teţave glede vzdrţevanja stikov, pa tudi teţave z izobraţevalno in kulturno 

kontinuiteto (Holland, 2005, po Munro in Hardy, 2007). Wilson idr. (2004) dajejo poseben 

poudarek pri ujemanju otroka in rejnikov prav lokacijski namestitvi otroka. Ta naj bi bila 

nujno blizu njegove matične namestitve prav zaradi moţnosti ohranjanja stikov s sorojenci in 

drugimi druţinskimi člani. 

Za uspešno rejništvo je potrebno oblikovati, ustvariti in vzpostaviti kvaliteten odnos med 

otrokom in rejnikom. Ta odnos zaznamuje način, kako rejnik ravna, izpelje, tudi »kroti« 

otrokove vedenjske in druge probleme, pa tudi rejnikov pristop do otrokove matične druţine 

in s tem prizadevanje za zdrav stik med otrokom in njegovo matično druţino (Sinclair idr., 

2005). Cairnsova (2002, po Brady, 2005) na tem mestu razpravlja o kompleksnosti situacije, 

ko imamo otroka, ki je dovolj star, da se spominja nege in skrbi svoje lastne matične druţine, 

v sedanjem času pa je nastanjen pri rejniški druţini. Cairnsova argumentira, da bi rejniki 

morali imeti teoretično znanje in razumevanje o otrokovih preteklih izkušnjah, saj te močno 

vplivajo na razlike v otrokovih reakcijah v isti situaciji. Varna skrb je nujna, še posebno ko je 

znano, da je otrok doţivel in preţivel neke vrste zlorabo ali kako drugo travmo. Ob tem pa 

Farmer idr. (1998, po Brady, 2005) opozarjajo, da so otroci lahko ţrtve zlorab tudi v rejniški 

druţini. Nadaljujejo še, da morajo biti v teh primerih trditve in obtoţbe primerno preiskane in 
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razrešene, ter tudi, da mora obstajati zavedanje, da lahko negativno vplivajo na stabilnost 

rejniškega odnosa. Brady (2005) navaja Greena (2001) in Quintona (2004), ki pišeta o 

primerih, ko so otroci in mladostniki izrekli laţne obtoţbe o rejnikih, kar se je največkrat 

odrazilo v prekinitvi obstoječe rejniške nastanitve.  

Odnos, ki ga otroci v rejništvu zgradijo s svojimi rejniki, močno pomaga tudi pri otrokovem 

prehodu v odraslost, neredko pa otroci ostanejo v stikih z rejniki tudi po rejniškem času. 

Nanje se obračajo tako za nasvete kot podporo (Lipscombe idr., 2003). Da bi torej pomagali 

rejniškim druţinam pri ohranitvi njihove lastne stabilnosti, se jim mora zagotoviti specifične 

podporne sluţbe, ki jim bodo dostopne 24 ur na dan, omogočiti se jim mora različna 

izobraţevanja, dopust (od nekajdnevni do nekajletni), pa tudi zdruţevanje v različna društva, 

kot so podporne rejniške skupine in skupinsko delo rejnic na pristojnih ustanovah. Kot 

ugotavlja Ţiberna (2005), med obiskovanjem skupinskega dela rejnic in rednim 

udeleţevanjem izobraţevanj rejnic na CSD obstaja pozitivna povezava, kar morda vpliva tudi 

na njeno drugo ugotovitev, da so anketirane rejnice, ki se redno udeleţujejo skupinskih 

srečanj z drugimi rejnicami, kar v 90 % ocenile pozitivno spremembo pri otroku (po 

njegovem prihodu v rejniško druţino), medtem ko so pozitivno spremembo pri otroku rejnice, 

ki se ne udeleţujejo skupin za rejnice, zaznale le v dobrih 40 %.  



Poglajen Ručigaj, K. (2011). Rejnikovo odzivanje na čustvene in vedenjske težave otrok 

 

54 

 

3 RAZVOJ ČUSTVENIH IN VEDENJSKIH TEŢAV OTROK 

 

3.1   Opredelitev čustvenih in vedenjskih teţav otrok  

 

V strokovni literaturi v zvezi s čustvenimi in vedenjskimi teţavami otrok zasledimo različna 

poimenovanja, ki med seboj niso vedno skladna: otroci s teţavami v socialni integraciji, 

moteči otroci, vzgojno teţavni otroci, otroci z disocialnim sindromom, otroci z motnjami 

vedenja in osebnosti, otroci z vedenjskimi motnjami, otroci s čustvenimi motnjami, vzgojno 

zanemarjeni otroci (Kosmač, 2007), pa tudi: anksiozni otroci, otroci s psihosocialnimi 

teţavami, otroci s socializacijskimi motnjami, otroci z vzgojnimi teţavami, vzgojno 

nevodljivi otroci, otroci s socialnointegracijskimi teţavami, socialno oškodovani otroci itn. 

(Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010). Vzrok za poimensko neenotnost razloţita Krajnčan in 

Škoflek (2000) z majhno podobnostjo različnih čustvenih in vedenjskih teţav. Vsaka izmed 

njih ima svoj specifičen splet vzrokov za nastanek in patogeni razvoj, predvidljiva ni niti 

njihova intenzivnost pojavljanja, saj je ta odvisna od otrokovega trenutnega psihofizičnega 

stanja, senzibilnosti okolja do odklonskega vedenja in interaktivnih spodbud (med 

okoliščinami in otrokom). 

Izraz otrok s posebnimi potrebami je uvedel Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(UL RS, 54/2000), in sicer, kot pišejo Opara idr. (2010), z namenom prenove vzgoje in 

izobraţevanja, kjer bi se pozornost odmaknila od hibe, motnje posameznika k njegovim 

sposobnostim in potrebam. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je v okviru 

skupine otrok s posebnimi potrebami opredeljeval več različnih kategorij posebnih potreb, 

med katere je uvrstil tudi otroke z motnjami vedenja in osebnosti. A je ţe leta 2006 ta izraz 

doţivel prenovo, saj ga je Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami (UL RS, 118/2006) nadomestil z izrazom otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami. Razpotnikova (2011) piše še o izrazu otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami, ki naj bi se uporabljal predvsem takrat, ko govorimo o otrocih, 

nameščenih v vzgojne zavode
3
. Metljak idr. (2010) razliko med izrazoma »teţava« in 

»motnja« pojasnjujejo glede na pogostost in stopnjo, ne pa na naravo emocij in vedenja. 

Menijo, da o »teţavah« govorimo, če način čustvovanja ali vedenja ni moteč za 

                                                 
3
 Razpotnik (2011: 106): »V Sloveniji trenutno deluje 16 zavodov za vzgojo in izobraţevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, 

ki izvajajo izobraţevalne programe s prilagojenim programom in dodatno strokovno pomočjo, prilagojene programe z enakovrednim in z 
niţjim izobrazbenim standardom ter posebne programe.«  
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posameznikov razvoj ali njegovo okolico ter lahko rečemo, da so te teţave prehodne in 

obvladljive (preko pogovorov itn). »Motnje« pa nastanejo kot posledica manj ugodnih 

razpletov teţav posameznika, ko so elementi okolja in odnosi, ki jih ima posameznik z 

osebami v njem, dejavnik utrjevanja teţav. Stabilizirane teţave neredko prerastejo v motnje 

(razvojne, psihične, osebnostne, emocionalne, socialne ali odnosne), predstavljajo oviro za 

posameznikov razvoj in so ob enem moteče za njegovo okolje. Razpotnikova (2011) 

pojasnjuje, da si socialnopedagoška stroka Pedagoške fakultete v Ljubljani prizadeva za 

uveljavitev termina otrok in mladostnik s težavami v socialni integraciji, ki pa nima enotne 

strokovne podpore. Kljub temu je stroka enotna v prizadevanju, da bi se: »[…] namesto 

retorike motenj uveljavila bolj interakcijska in kontekstualizirana pojmovanja, ki bi usmerjala 

na interakcijske in kontekstualno pogojene vidike problema prej kot pa na individualne.« 

(Razpotnik, 2011: 105) 

Metljak idr. (2010) pišejo, da se o primernosti izrazoslovja na področju čustvenih in 

vedenjskih teţav/motenj otrok javlja vse več kritičnih glasov. Ugotavljajo, da se v praksi še ni 

udejanil preobrat od kategorialnega pristopa k socialno-participativni paradigmi dela z 

mladimi s tovrstnimi teţavami. V zvezi s poimenovanjem čustvenih in vedenjskih 

teţav/motenj otrok in mladostnikov predlagajo uporabo dveh izrazov:  

- socialnointegracijske težave (izraz poudari teţavo posameznika in vključi socialno, 

druţbeno, skupinsko, okoljsko raven, ki so povezane tako z nastajanjem kot z 

vzdrţevanjem teh teţav); 

- čustvene, vedenjske in socialne težave/motnje (izraz nakaţe na moţnost razvoja teţav 

na enem, dveh ali vseh treh področjih s poudarkom na soodvisnosti in medsebojnem 

vzdrţevanju teţav).    

Glede na predlagana izraza Metljaka idr. (2010)  v magistrski nalogi uporabljam izraz otroci s 

čustvenimi in vedenjskimi težavami, pri čemer izpuščam »socialne teţave«, ker te niso 

neposredno predmet same raziskave. V nadaljevanju navajam več avtorjev, ki različno 

opredeljujejo in opisujejo kategorijo otrok s čustvenimi in vedenjskimi teţavami.  

Bečaj (1989) je na podlagi Bregantove (1987) etiološke klasifikacije disocialnih motenj 

govoril o disocialnem vedenju in ga opredelil tako: »Disocialnost se deli na asocialnost in 

antisocialnost, pomeni vedenje posameznika, ki ni v skladu z normativno urejenostjo 

socialnega okolja in je simptomatska, torej neetiološka oznaka. Motnje vedenja in osebnosti 

so tisti del disocialnosti, ki so posledica motenega čustvenega razvoja pri posamezniku. Za 

razliko od izraza disocialnost, ki se nanaša na simptomatiko, gre tu za etiološko oznako.« 

(Bečaj, 1989: 8)  
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Rutter (1990, po Kosmač, 2007) o čustvenih in vedenjskih teţavah pravi: »Težave/motnje so 

delno, pogosto pa v celoti, odvisne od specifičnih situacij […] ta odvisnost od situacij pa 

implicira, da je potrebno na motnje gledati v kontekstu interakcij − problem se torej nahaja 

med otrokom in okoljem in ne le znotraj otroka samega.« 

Mikuš Kosova (1991) je za vedenjske teţave uporabila izraz motnje vedenja ter jih opredelila 

kot različne oblike pretiranega in dolgotrajnega odklonskega vedenja, s katerim otrok 

povzroča neugodje ali škodo svojemu okolju, ali oblike vedenja, ki ne ustrezajo uveljavljenim 

moralnim normam okolja. Motnje vedenja je definirala kot tiste oblike vedenja, ki delujejo 

neugodno na otrokovo ţivljenjsko situacijo, na njegovo moţnost dejavnega prilagajanja 

zahtevam okolja in na njegov razvoj. Pravi, da je otrok z vedenjsko motnjo otrok, ki se ne 

more ali noče prilagoditi socialno sprejemljivim normam vedenja, zaradi česar ima teţave 

sam, obenem pa povzroča motnje in teţave v svojem okolju. Ker neustrezno reagira na 

običajne draţljaje in dogodke v svojem okolju, je deleţen obsojanja, nezadovoljstva ali 

kaznovanja. Otrok je zato dodatno nemotiviran, da bi izboljšal svoje vedenje.  

Metljak idr. (2010) navajajo več strokovnjakov z različnimi strokovnimi razumevanji 

čustvenih, vedenjskih in socialnih teţav otrok in mladostnikov: Dean (1996) med tipična 

vedenja otrok s čustvenimi in vedenjskimi teţavami uvršča: hiperaktivnost, teţave s 

samokontrolo, umikanje vase, avtizem, evforičnost, depresivnost, glasnost, tihost, izbruhe 

jeze, hitre spremembe v vedenju, nezmoţnost tolerance, teţave pri vzpostavljanju stika z 

drugimi osebami, teţave z jezikom, strah pred šolo; Atkinson in Hornby (2000, po Ayers, 

2002) menita, da je pri vedenjskih teţavah otrok in mladostnikov moţno prepoznati tudi 

čustvene teţave. Te se kaţejo kot notranji nemir in kot teţave pri snovanju, oblikovanju in 

vzdrţevanju pozitivnih medsebojnih odnosov; Evans idr. (2003) govorijo o spektru čustvenih 

in vedenjskih teţav, ki se pojavljajo v različnih oblikah in teţavnih stopnjah. Izraţajo se kot 

pasivno ali agresivno vedenje. Označujejo jih nagnjenost k samopoškodbam ali socialni umik; 

Visser (2003) opozarja, da čustvene in vedenjske teţave ne obstajajo zunaj socialnega 

konteksta; Cooper (2006) pa je v zvezi s čustvenimi teţavami otrok in mladostnikov ugotovil, 

da se čustvena dimenzija teţav lahko pojavi pred ali po vedenjskih teţavah. Opozarja pa še na 

pojav tretje dimenzije teţav – socialnih teţav otrok in mladostnikov. Te se pojavijo kot odraz 

odobravanja ali zavračanja otrokovega vedenja, ki pa je le odziv na otrokova skrita čustva.  

Medveš (2003) meni, da razumevanje disocialne motnje v svetu prehaja od disocialne motnje 

kot posameznikove lastnosti do problema socialnega razmerja. A kot piše Skalar (2003), so 

otroci s čustvenimi in vedenjskimi teţavami v primerjavi z drugimi kategorijami otrok s 

posebnimi potrebami v najslabšem poloţaju, saj v nas večinoma ne zbujajo pozitivih čustev in 
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ţelje po pomoči, kot je to v primeru otrok z drugimi primanjkljaji (npr. slepi otroci), pač pa v 

nas zbujajo predvsem jezo in ţeljo, da bi njihovo moteče vedenje ustavili, preprečili ali jih za 

takšno vedenje kaznovali.  

 

3.1.1 Etiološke in fenomenološke klasifikacije čustvenih in 

vedenjskih teţav otrok 

 

Na področju vzgoje in izobraţevanja se srečujemo z dvema stališčema do klasifikacije otrok s 

posebnimi potrebami: (1) podporniki klasifikacije (Warnac, 2005, Opara idr., 2010) in (2) 

nasprotniki klasifikacije (Terzi, 2005, Norwich, 2008, oba po Opara, 2010). Metljak idr. 

(2010) klasifikacijo vidijo kot pripomoček pri razumevanju posameznikovega emocionalnega 

in vedenjskega odzivanja ter jo razumejo kot sredstvo, ki pripomore k preglednosti. Sicer pa 

so kritični do kategorialnega pristopa h klasifikacijam, saj menijo, da ta sledi logiki 

preseţenega medicinskega modela. Medicinski model izpostavlja individualno motnjo in 

nato, glede na definirano motnjo, opredeljuje pomoč. Tovrsten kategoričen pristop pa: »[…]  

ne pripomore k razumevanju posameznika kot celovitega psihosocialnega bitja v razvoju in 

spreminjanju […] in ne nadomestijo tenkočutnega strokovnega in človeškega posluha za 

potrebe posameznega otroka ali mladostnika.« (Metljak idr., 2010, str. 100)   

Obstaja več fenomenoloških klasifikacij čustvenih in vedenjskih teţav, katerih pomen 

pojasnjujeta Kranjčan in Škoflek (2000: 169): »Vsekakor je problem, o katerem razpravljamo 

ali ga celo obravnavamo, treba poimenovati. Pri tem lahko sluţi fenomenološka klasifikacija 

(pojavnostna razvrstitev) kot nekakšna teoretična orientacija, da pojav ni osamljen, da je ţe 

opredeljen, da obstajajo o njem ţe določena teoretična spoznanja in izkušnje. Pri tem je 

potrebno opozoriti, da pojavnih oblik vedenjskih motenj, o katerih je govor v fenomenoloških 

klasifikacijah, ni mogoče natanko izmeriti in da njihovo obliko in intenzivnost lahko le 

ocenimo. Lahko bi torej rekli, da je vrednost fenomenoloških klasifikacij v tem, da nas 

teoretično usmerjajo na pot iskanja ›praktične resnice‹«. Kranjčan (2006) se pri obravnavi 

otrok in mladostnikov, nameščenih v vzgojne zavode, sprašuje, s katerimi merili 

identificiramo populacijo s čustvenimi in vedenjskimi teţavami. Bregant (1997, po Krajnčan, 

2006: 38) pa poudarja, da je kljub teţavnosti interpretacije treba pojasniti naravo otrokove ali 

mladostnikove motenosti, saj nam šele poznavanje načina in vzrokov motenosti omogoča 

oceno mladostnikove razvojne ogroţenosti in načrtovanje potrebnih korektivnih ukrepov. 

Podobno tudi Škoflek (1989, po Krajnčan, 2006: 38) vidi poznavanje vzrokov in okoliščin 
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nastajanja motenj v socialni integraciji kot enega temeljnih pogojev za uspešno vzgojno 

pomoč, saj prispeva k:  

 razumevanju individualne problematike otroka, 

 ustreznejšemu izboru vzgojnega načrta in vzgojne pomoči, 

 vzpostavitvi produktivnejšega odnosa med otrokom in vzgojiteljem ter 

 uspešnemu odkrivanju in premagovanju negativnih transfernih odnosov otrok s 

svetom odraslih. 

Schrader (1991, po Krajnčan, 2006) vidi pomen klasifikacije čustvenih in vedenjskih teţav v 

tem, da laţe vzpostavimo most med:  

1. detekcijo in diagnozo, 

2. triaţo, 

3. potekom vzgoje oziroma psihosocialne pomoči in  

4. socialno integracijo kot ciljem pomoči. 

Krajnčan (2006) ugotovi, da so si različni avtorji v definiranju čustvenih in vedenjskih teţav 

enotni, da vse izvirajo iz bioloških, socialnih in psiholoških pojavov. 

V Sloveniji se v strokovni literaturi navajajo različne klasifikacije vedenjskih in čustvenih 

teţav, med bolj znanimi sta: (1) Bregantova etiološka klasifikacija in (2) Myschkerjeva 

klasifikacija vedenjskih teţav. Predstavljeni pa bosta še dve novejši klasifikaciji, in sicer      

(3) klasifikacija vedenjskih teţav Pouloua in Norwicha ter (4) klasifikacija vedenjskih teţav 

Quaya.  

a.) BREGANTOVA ETIOLOŠKA KLASIFIKACIJA VEDENJSKIH IN ČUSTVENIH 

MOTENJ 

Bregant (1987) je razdelil disocialne motnje v pet skupin: 

 Situacijsko, reaktivno povzročene motnje kot posledica izjemne obremenitve 

pri normalni osebnostni strukturi  

Do motenj pri otrocih ali mladostnikih pride le v izjemnih primerih, tj. v situacijah, 

ki pomenijo za otroka izjemno obremenitev, na primer nenadno hudo 

pomanjkanje, izredno poslabšanje ţivljenjskih razmer, nenadna zapuščenost ali 

izguba svojcev. Ti otroci so sicer povsem normalno prilagojeni in vedenjske 

motnje niso v skladu z njihovim običajnim vedenjem.  

 Sekundarno peristatično motnjo kot posledico motenega čustvenega razvoja 

Bregant skupino deli na dve podskupini (različne prognostične in rehabilitacijske 

zahteve): nevrotično in disocialno osebnostno strukturo.  
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Krajnčan (2006: 41) opozarja: »Pri obeh podskupinah je treba paziti, da je osnova 

sekundarne peristatične disocialnosti čustveno moten osebnostni razvoj.« 

Nevrotična osebnostna struktura se kaţe takrat, ko oseba kaţe znake zavrtosti na 

tak način, da ne uspe zadovoljiti svojih normalnih razvojnih teţenj, ne zna na 

primeren način izraziti svojih interesov, ne zna se prilagajati, slediti skupnim 

ciljem. Samopodoba je negativna, nevrotično ozadje pa prikrivajo z 

demonstrativnim vedenjem (Horvat, 1998). Ostaja teţnja po konstruktivnem 

vključevanju v druţbo, destruktivnost ni tako neposredna, tudi ni tolikšne 

resigniranosti (Kranjčan, 2006).  

Disocialna osebnostna struktura predstavlja stopnjevalno posledico motenega 

čustvenega razvoja. Osebnostna naravnanost je preteţno disocialna, vrednote so 

negativne, prisotno je identificiranje z negativnimi liki, odsotni so občutki krivde, 

ravnanja temeljijo izključno na lastnih teţnjah, prisotni so maščevalnost, 

nezaupljivost, surovost, sovraţnost. Ti otroci so akterji disocialnih akcij, ki se ne 

ţelijo spremeniti, in imajo visoke, nerealne cilje (Horvat, 1998).  

 Primarno peristatične motnje kot posledica direktne miljejske okvarjenosti in 

zavajanja otrok ali mladine  

Ta skupina otrok ali mladostnikov je ţivela v izrazito zavajajočem, subkulturnem 

okolju oziroma so odraščali ob disocialnih starših. Disocialno vedenje so otroci 

sprejemali kot način ţivljenja in so zato disocialne vzorce vedenja dojemali kot 

»normalne«, torej dopustne načine ţivljenja (Bregant, 1987). Krajnčan (2006: 41) 

pojasnjuje: »Niso čustveno, temveč socialno oškodovani […] Do napačne 

orientacije lahko pride tudi zaradi zgledovanja otroka po starših oziroma odraslih, 

ki so nekoliko preveč ›širokogrudni‹ in brezbriţni do druţbenih norm, a zato še 

niso disocialni. Disocialnost miljejske kvarnosti je pogosto druţinska disocialna 

tradicija, kjer starši nimajo posluha za otrokove razvojne potrebe in so do njih − 

kakor tudi do druţbe – brezbriţni.«  

 Primarno biološko povzročene motnje kot posledica okvar centralnega 

ţivčnega sistema in psihoz  

Krajnčan (2006: 41) pravi: »V to skupino spadajo disocialni pojavi zaradi 

psihičnih in organskih (moţganskih) okvar. To so spremljajoči disocialni pojavi 

pri psihozah, epilepsiji, duševni nerazvitosti in organskih okvarah osrednjega 

ţivčnega sistema, posebej tiste oblike, ki veljajo za minimalne cerebralne 

disfunkcije. Mednje Bregant (1987) prišteva tudi: konstitucijska odstopanja, 
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posebne osebnostne poteze in endogene posebnosti človekove aktivnosti (ki jih ni 

mogoče uvrščati niti med duševne bolezni niti med organske moţganske 

disfunkcije).«  

 Razvojno ogroţeni otroci brez disocialnih motenj  

Bregant omenja otroke, ki so samo razvojno ogroţeni in niso disocialni. Pri njih je 

izraţena teţavnost pri vzgojnem vodenju, šolskih in delovnih motnjah, 

medosebnih odnosih z vrstniki in odraslimi. Prizadetost se lahko kaţe tudi v 

čustvenem in osebnostnem razvoju.  

Pri etiološki klasifikaciji je nujno opozoriti, da se lahko posamezne oblike in vrste motenosti 

med seboj tudi prepletajo. Le pri skupini razvojne ogroţenosti ni mogoča kombinacija z 

nobeno drugo etiološko skupino, ker je to po definiciji te skupine izločeno.  

 

b) MYSCHKERJEVA KLASIFIKACIJA VEDENJSKIH TEŢAV 

Myschker (1993, po Krajnčan, 2006) je na podlagi empiričnih študij raziskovanja vedenjskih 

teţav pri otrocih in mladostnikih razdelil vedenjske teţave v naslednje skupine:  

1. otroci in mladostniki z eksternaliziranim, agresivnim vedenjem (simptomatika: 

agresivno, hiperaktivno, impulzivno, ekscesivno konfliktno, neubogljivo, uporno, 

nasilno vedenje, kršenje pravil, motnje pozornosti), 

2. otroci in mladostniki z internaliziranim vedenjem (simptomatika: strah, ţalost, 

nezainteresiranost, nemotiviranost, zadrţanost, odmaknjenost, mračnost, 

psihosomatske motnje, bolehnost, motnje spanja, občutek manjvrednosti), 

3. otroci in mladostniki s socialno nezrelim vedenjem (simptomatika: starosti 

neprimerno vedenje, nagla utrudljivost, slaba koncentracija, govorne motnje), 

4. otroci in mladostniki z delinkventnim vedenjem (simptomatika: neodgovorno 

vedenje, razdraţljivost, agresivnost, nagla razburjenost, nizka frustracijska 

toleranca, odsotnost kesanja, neupoštevanje norm, pripravljenost na tveganje, 

motnje v odnosih …). 
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c) KLASIFIKACIJA VEDENJSKIH TEŢAV POULOUA IN NORWICHA (2000, po 

Metljak idr., 2010) 

Avtorja vedenjske tipe delita na tri dejavnike:  

1. čustvene teţave (slaba volja, strah pred neuspehom, šolska fobija, pretirana 

srameţljivost, preobčutljivost itn.), 

2. nevodljivost (neurejenost, neverbalni hrup, ţivčnost, klepetanje med poukom, ţaljiv 

jezik itn.), 

3. kombinacija čustevnih teţav in nevodljivosti (zamujanje v šolo, oviranje drugih 

otrok, teţave pri sodelovanju, iskalnje pozornosti, fizična agresivnost, klepetanje, 

brezdelje itn.). 

 

d) KLASIFIKACIJA VEDENJSKIH TEŢAV QUAYA (2000, po Metljak idr., 2010) 

Avtor je vedenjske teţave delil na štiri skupine:  

1. teţko vodljivi otroci (otroci ne sodelujejo, ne ubogajo, so agresivni in motijo pouk), 

2. agresivni otroci (otroci so pogosto člani delinkventih skupin), 

3. otroci z nezrelim vedenjem (otroci so pasivni ali pa imajo teţave s pozornostjo), 

4. boječi otroci (nesamozavestni, odmaknjeni in depresivni otroci).  

 

Da bi pridobili celostno ţivljenjsko sliko rejniškega otroka s čustvenimi in vedenjskimi 

teţavami, bi se lahko oprli na nekatera Myschkerjeva (1999, po Kobolt in Rapuš Pavel, 2006) 

ključna vprašanja povezana z izstopajočimi čustvenimi in vedenjskimi teţavami otrok:  

- Katere izstopajoče vedenjske oblike kaţe otrok? 

- So prisotne na več ţivljenjskih področjih? 

- Kakšna je pogostost in intenzivnost njihovega pojavljanja?  

- Ali izstopajoče vedenjske oblike ovirajo posameznikov razvoj, njegovo storilnost, 

socialno kompetenco in uspešnost na bistvenih ţivljenjskih področjih? 

- So teţave morda organsko povzročene? 

- Katere značilnosti socialnega okolja so povzročale motnjo oziroma jo vzdrţujejo in 

utrjujejo? 

- Ali so pri posamezniku in njegovem okolju prisotni podporni dejavniki, na katerih 

lahko gradimo posege? Kako te dejavnike vključiti v načrtovanje posegov? 

- Skupaj z uporabnikom postavljamo vprašanja o tem, kateri posegi bi/bodo omogočili 

odpravo, omilitev vprašanj in rešitev problemske situacije. 
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- Katere kompetence morajo imeti in uporabiti vsi vpleteni, da bodo v reševanje 

problemskih situacij uspešni? 

Kot pišejo Metljak (2010: 109): »Do odgovorov na ta vprašanja pridemo le v procesu, v 

katerem smo ustvarili odnos, spoznali njegovo primarno okolje, razumeli njegov socialni 

poloţaj, spoznali odnose z vrstniki, izkušnje s šolskim okoljem in razumeli odzive oseb v 

omenjenih kontekstih.« 

 

3.1.2 Pomen druţine pri razvoju čustvenih in vedenjskih teţav otrok 

 

Nastanku in razvoju čustvenih in vedenjskih teţav pri otrocih oziroma mladostnikih botrujejo 

večplastni dejavniki, izhajajoč iz kompleksnih in celovitih ţivljenjskih situacij posameznega 

otroka. Krajnčan (2006) omenja naslednje indikatorje čustvenih in vedenjskih teţav: 

socioekonomske razmere, druţina, šola, osebnostne značilnosti in vrstniki. Koboltova (2002) 

piše, da lahko med dejavnike tveganja za nastanek psihosocialnih in vedenjskih teţav iščemo 

v kombinaciji in interakciji treh dejavnikov:  

1. neuspelih družinskih odnosov (dolgotrajni in različni problemi v »večproblemskih« 

druţinah, ko so otroci v matični druţini izpostavljeni mnogim stresnim dejavnikom: 

pogosto menjavanje okolja, dolgotrajne partnerske teţave, razveze, različne 

odvisnosti staršev, bodisi premehka ali pa pretrda vzgoja – prva otroku ne omogoči 

spoznati odgovornosti, druga pa zatre otrokovo iniciativo in ga notranje zlomi), 

2. rizičnosti, ki izvira iz otroka (značilnosti temperamenta, nevrofiziološke 

komponente, sindrom hiperaktivnosti, izrazitejše učne teţave, neritmičnost, 

nepredvidljivost) in  

3. dejavnikov širšega okolja (predvsem narava otrokove interakcije z druţbenimi 

sistemi, kot so vrtec, šola, vrstniki, širša druţbena skupnost – bolj so togi pogoji 

druţbene participacije, bolj je otrok, ki jih ne sprejme, stigmatiziran, kar je močan 

dejavnik tveganja za nastanek vedenjskih teţav). 

V različnih strokovnih člankih, razpravah in raziskavah avtorji ugotavljajo, da je zlasti vloga 

druţine pri oblikovanju otrokove osebnosti tisto področje, na katerega moramo biti zelo 

pozorni, kadar iščemo vzroke za nastanek vedenjskih teţav pri otroku (Vodopivec-

Glonarjeva, 1987). Otrokov razvoj (Ţorţ, 2007) zaznamuje cel niz čustvenih vezi, 

najpomembnejše med njimi pa so druţinske vezi, ki vključujejo vezi s starši in sorojenci. 

Druge pomembne vezi predstavljajo še druge sorodstvene vezi, prijateljske, vrstniške, 
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sosedske, vezi z učitelji, vzgojitelji … Prekinitev teh vez je za otroka izjemno stresno, še 

posebno ko se pretrgajo druţinske vezi, kar predstavlja hudo čustveno obremenitev. 

Travmatičnost take prekinitve pa določajo okoliščine, v katerih je do prekinitve prišlo: katere 

vezi so bile pretrgane, kako globoke vezi je otrok s posamezniki imel, na kakšen način so bile 

vezi pretrgane. Ţorţ pravi, da bi moralo širše druţbeno okolje vlogo druţine dopolnjevati, jo 

podpirati in ji v primeru, ko druţina zaradi različnih vzrokov svoje vzgojne naloge ne 

opravlja, pomagati. Avtor še doda, da je prisilna odstranitev otroka iz druţine upravičena 

takrat, ko druţina očitno ogroţa otrokov razvoj.  

Musek in Pečjak (1996) vidita druţino kot najpomembnejši dejavnik (agens) socializacije in 

pravita, da je druţina osnovno okolje, v katerem nastaja in se oblikuje posameznikova 

osebnost. Vpliv druţine ni pomemben le zaradi vzgoje, pač pa daje posamezniku okrilje, v 

katerem doţivlja ljubezen in sprejemanje in v katerem se čuti zaţelenega in varnega. Moteno 

druţinsko ţivljenje je zato izvor največjega števila negativnih pojavov, od šolske 

neuspešnosti, do nasilja, agresivnosti, kriminala, odvisnosti (kajenja, alkoholizma, uţivanja 

drog), nevrotičnih teţav in nagnjenosti k samomorilnosti. Problemi, teţave in konflikti v 

druţinskem ţivljenju so torej resen izvor velikega števila duševnih, osebnostnih in 

ţivljenjskih problemov. Seveda bi bilo nesmiselno, celo absurdno, če bi za te probleme krivili 

druţino kot takšno. Stabilno in nemoteno druţinsko ţivljenje je sploh edino zagotovilo, da se 

ti problemi zmanjšajo. Odsotnost, pomanjkanje ali nepopolnost druţinskega ţivljenja ima za 

osebnostni razvoj posameznika podobne negativne posledice, kot jih imajo teţave in konflikti 

v druţini. Tudi Ackerman (1995) vidi druţino kot eno pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo 

na otrokove teţave z vedenjem in čustvovanjem, in pravi, da so za otroke, ki so odraščali v 

druţinah, v katerih je bilo prisotno nasilje, značilne naslednje karakteristike: uporaba nasilja 

za reševanje konfliktov s prijatelji in drugimi člani druţine, samoobtoţevanje za nastale 

teţave, slab nadzor nad njihovimi impulzi, nezmoţnost razumevanja dinamike nasilja, 

mišljenje, da je nasilje normalno in prisotno v vsaki druţini, občutek izoliranosti od njihovih 

vrstnikov (zaradi sramu, ki ga čutijo ob nasilni druţini), nerazumevanje osebnih meja drugega 

posameznika, nagnjenost k iskanju krivde pri drugih namesto pri sebi, tajitev nasilja v druţini 

(zaradi grozečega sramu), obtoţevanje matere za očetovo nasilno obnašanje (obenem pa ţelja, 

da bi jih mama rešila očetovega nasilja), samoobtoţevanje za očetovo nasilno obnašanje, 

nervozno in neutrudno vedenje, plašljivost, ţelje po uporu nasilnemu očetu (ideje o 

maščevanju, ko bodo zadosti stari, da se bodo očetu lahko uprli), občutek manjvrednosti, 

zmanjšana samozavest, prevelika samokritičnosti, jezljivost do vseh in vsega (še posebno je 

jeza izraţena do matere), izkazovanje hiperaktivnega vedenja, hitrega razburjenja, 
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nezmoţnost postavljanja lastnih meja, nesposobnost prepoznavanja, vrednotenja ali izraţanja 

čustev na primeren način, spremenljivost vedenja, agresivnost (po vzorcu očeta), otroci 

pogosto postanejo ţrtve fizičnega, verbalnega, čustvenega in spolnega nasilja. Ackerman sicer 

pravi, da ne bodo vsi otroci iz nasilnih druţin izkazovali vseh teh karakteristik, a različna 

kombinacija posameznih karakteristik je lahko za otroka precej usodna. 

Howe in Fearnley (2003) glede na simptome, ki se kaţejo pri otrocih v rejništvu, razlikujeta:  

 Vedenjske probleme: pomanjkanje kontrole nad impulzi, samopoškodbe, uničenje 

najljubše ali dragocene lastne in tuje lastnine, verbalna in fizična agresija do drugih, še 

posebno do članov druţine, kraje, »noro« (očitno) laganje, neprimerno seksualno 

vedenje in ravnanje, mučenje ţivali, preokupacija z ognjem, krvjo, zli duhovi, oroţjem 

(pogosto izraţena preko nasilne igre ali slik), motnje spanja, močenje postelje, 

nasprotovalno-kljubovalno vedenje, hiperaktivnost, nervoznost, nenehna potreba po 

stimulaciji in aktivnosti, kar pogosto vodi do antisocialnih vedenj, otroci se vedejo, 

kot da so njihovi novi skrbniki krivi za njihovo preteklo zlorabo in bolečino, nenehno 

izpostavljanje krivde drugih, samoizpostavljanje različnim nevarnostim.  

 Čustvene probleme: intenzivne predstave jeze, besa in nasilja do rejnikov, še posebno 

do ţenskih skrbnic (rejnic, posvojiteljic), epizode neutolaţljive ţalosti, nemoči, 

depresije, neprimerni čustveni odzivi (npr. javno smejanje drugemu v nesreči), izrazite 

spremembe v razpoloţenju, neprimerne zahteve, lepljivost na osebe, zamere.  

 Kognitivno funkcioniranje: pomanjkanje vzročno-posledičnega razmišljanja (ne 

počutijo se odgovorne za svoja dejanja in izbire, ampak raje za vse teţave krivijo 

druge), doţivljanje sebe kot osebe, ki je neţelena, slaba, nemočna, na drugi strani pa 

včasih nadnaravna in neznansko nevarna, rejniški otroci rejnike doţivljajo kot 

nedostopne, sovraţne in neljubeče.  

 Socialne probleme: površinski odnosi, očarljivost do tujcev, malo očesnega kontakta, 

slabi vrstniški odnosi, teţenje k borbi za kontrolo nad čemerkoli, ukazovalnost, 

manipulativna, kontrolirajoča in izrabljajoča oblika obnašanja (npr. sposojeno stvar 

»izgubijo«, prodajo ali zadrţijo zase), nezmoţnost kesanja, pomanjkanje občutka za 

povzročeno bolečino ali slabo dejanje. 

 Fizične in razvojne probleme: slaba osebna higiena in samozanemarjanje, zmedenost 

glede lastnega fizičnega stanja (npr. otrok ne ve, ali je lačen ali sit, ali mu je vroče ali 

ga zebe, ali je suh ali moker), nenormalni vzorci prehranjevanja (goltanje hrane, kraja 

hrane, kopičenje hrane, zavračanje hrane – še posebno pred drugimi člani druţine), 
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telesna napetost, nagnjenost k nesrečam, visok prag bolečine/pretirano reagiranje na 

manjšo poškodbo, otrok ne mara dotikov. 

 

Pri otrocih v rejništvu ni pod vprašanjem le celostna vloga otrokove matične druţine, pač pa 

je pod vprašajem tudi celostna vloga rejniške druţine. Ta bi vsaj pri določenem deleţu 

rejniških otrok, tistih s travmatičnimi preteklimi izkušnjami in potrebo po posebni obravnavi, 

morala znati, moči in hoteti odgovarjati na otrokove potrebe na zadovoljiv in primeren način. 

V nasprotnem primeru je njen vpliv lahko prav tako uničujoč za otroka, kot je bilo to v 

primeru matične druţine. Skrb pri izbiri pravega rejnika/rejniške druţine za posameznega 

otroka ter nadaljnje spremljanje razvoja odnosa in vzgojne uspešnosti sta zato nujna. Le tako 

lahko vidimo, ali smo z namestitvijo otroka v rejniško druţino uspeli doseči osnovni cilj 

rejništva, tj. otroku zagotoviti varno, ljubeznivo, odgovorno in stimulativno okolje, v katerem 

bo imel pogoje za okrevanje in razvojni napredek, primeren njegovi starosti.  
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3.2   Zgodnje izkušnje osebnostnega razvoja 

 

Razvojna psihologija proučuje izvor in razvoj duševnih procesov pri človeku. Pri razvoju je 

pozornost usmerjena zlasti k spremembam, ki se dogajajo v psihološki organizaciji 

posameznika, pri čemer je osrednje vprašanje, kako prihaja v nekem okolju do novih 

psihičnih funkcij (Ţorga, 1999:208). Batistič Zorčeva (2000) pravi, da v razvojni psihologiji 

ni ene in edine veljavne teorije (znanosti) o psihičnem razvoju, s katero bi se vsi strinjali in ki 

bi v celoti pojasnila človekov razvoj. Med tri glavne teorije razvojne psihologije se uvrščajo: 

behaviorizem oziroma teorije učenja, psihoanaliza oziroma psihodinamske teorije (Freudova 

in Eriksonova teorija) in Piagetova kognitivno-razvojna ali organizmična teorija. Poleg teh se 

pogosto navaja še: etološke teorije, ekološke teorije, humanistične teorije in teorijo L. S. 

Vigotskega. Če so začetniki psihologije verjeli, da bo nekoč prišlo do oblikovanja celostne 

teorije o otrokovem razvoju, je v sodobni razvojni psihologiji v času postmoderne prevladalo 

mnenje, da taka teorija ni mogoča. Schaffer (2000) piše, da so v 20. stoletju strokovna 

spoznanja o vplivu zgodnjih izkušenj na osebnostni razvoj prešla tri faze. V prvi, najzgodnejši 

fazi se je poudarjala velika dovzetnost otrok za ponotranjanje teţav v zgodnjem obdobju 

ţivljenja, kar naj bi usodno vplivalo na njihovo celotno nadaljnje ţivljenje. Newcombova 

(1996, po Batistič Zorec, 2000) omenja kot tipična primera zgodnjih razvojnopsiholoških 

teorij psihoanalizo (zlasti Freudovo teorijo) in etološko teoretsko smer (na primer Bowlbyjev 

koncept primarne navezanosti). V drugi fazi (Shaffer, 2000) se negativni vplivi iz zgodnjega 

otroštva niso več dojemali usodno, saj je bila moč predana ukrepom, ki zmorejo korigirati 

teţave iz zgodnjega otroštva in jih tako izničiti. V tretji fazi pa se je ugotavljalo, da zgodnja 

izkušnja ni prevladujoč dejavnik osebnostnega razvoja, da pa posledice zgodnjih izkušenj 

lahko puščajo brazgotine, ki ob specifičnih okoliščinah lahko ponovno vzniknejo na dan in 

vplivajo na sedanjo situacijo. Hetherington in Parke (1993, po Batistič Zorec, 2000) kot 

primer razvojnopsiholoških teorij, ki poudarjajo, da so kasnejše izkušnje vsaj toliko 

pomembne kot zgodnje, omenjata teorije učenja, ekološko perspektivo in perspektivo 

ţivljenjskega ciklusa. Te teorije zagovarjajo plastičnost razvoja, ki pomeni, da je moţno 

teţavne zgodnje izkušnje preseči in nadomestiti, po drugi strani pa tudi najboljši začetek 

ţivljenja ne jamči, da negativni dogodki kasneje ne bodo imeli negativnih posledic, čeprav 

dober začetek lahko poveča posameznikovo sposobnost, da se sooča s problemi (Newcombe, 

1996, po Batistič Zorec, 2000). 
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Poudarjanje zgodnjih izkušenj je povezano s stališčem, da obstaja relativno velika stabilnost v 

osebnostnih značilnostih in vedenju ter obratno. Raziskave, ki so se ukvarjale s stabilnostjo 

vedenja, ne dajejo enoznačnih odgovorov glede stabilnosti skozi čas. Teţava je tudi v tem, da 

se lastnosti v različnih obdobjih ţivljenja kaţejo na različne načine oziroma kot različna 

obnašanja. Na splošno pa lahko rečemo, da se s starostjo veča stabilnost lastnosti oziroma 

vedenja. Vendar obstajajo razlike glede stabilnosti različnih sposobnosti in lastnosti ter z 

njimi povezanih vedenj (Batistič Zorec, 2000). Magnusson idr. (1998, po Cajnko, 1999) 

pravijo, da so predvidljivi in/ali dosledni vedenjski vzorci v druţini okolje, ki posamezniku 

omogoča predvideti posledice lastnega ravnanja in ustvarjanje vrednostne ocene. V takšnih 

pogojih si posameznik lahko ustvarja pravo podobo zunanjega sveta. Čim bolj je okolje 

strukturirano na način, ki dopušča smiselno zaznavanje in interpretacijo, tem bolj bo za 

posameznika stimulativno in poučujoče. Številne raziskave kaţejo, da v druţinah kasnejših 

mladoletnih prestopnikov ni bilo predvidljivih in doslednih druţinskih vedenjskih vzorcev. 

Hetherington in Parkova (1993, po Batistič Zorec, 2000) pa navajata več primerov raziskav, 

ki so pokazale, da se nekateri neugodni dejavniki v zgodnjem razvoju ne kaţejo vse ţivljenje. 

Tudi Andersenova (1995, po Batistič Zorec, 2000) meni, da je v mnogih teorijah razvojne 

psihologije pretirano poudarjen pomen zgodnjega razvoja in da so posledica tega lahko 

pretirani občutki krivde pri starših. Pa vendar: »[…] se svet, ki se internalizira v primarni 

socializaciji, mnogo trdneje zasidra v zavesti kot svetovi, ki se internalizirajo v procesih 

sekundarnih socializacij.« (Berger in Luckmann, 1988, po Cajnko, 1999: 221) 

 

3.2.1 Ovire za zdrav psihosocialni razvoj otroka   

 

Psihološka struktura otrok, ki so bili nameščeni v rejništvo, je močno zaznamovana z 

otrokovimi preteklimi ţivljenjskimi izkušnjami. Če ţelimo na otrokov psihološki razvoj 

ugodno vplivati, nam razumevanje nekaterih ključnih vprašanj razvojne psihologije lahko 

bistveno pomaga pri doseganju tega cilja. Razvojna psihologija ponuja različne odgovore v 

luči različnih usmeritev in pristopov, ki temeljijo na filozofskih prepričanjih utemeljiteljev 

posamezne usmeritve, predhodnih dognanjih raziskovalcev stroke itn.  

V nadaljevanju bom predstavila pogled na čustvene in vedenjske teţave otrok v kontekstu 

nekaterih razvojnopsiholoških razumevanj otroka (Bowlbyjeve teorije navezanosti, 

Bronfenbrennerjeve ekološke teorije, Bandurjeve teorije socialnega učenja in paradigme 

vseživljenjskega razvoja). Kot pravita Marjanovič Umekova in Zupančičeva (2004), ene same 
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pravilne razlage vseh področij razvoja v določenem razvojnem obdobju ali v celotnem 

ţivljenjskem obdobju, ni. So pa razlage različnih razvojnih teorij velikokrat prej dopolnjujoče 

kot protislovne, čeprav na prvi pogled ne dajejo takega vtisa.  

Teţave v psihosocialnem razvoju, ki so pogosto prisotne tudi pri otrocih, nameščenih v 

rejništvo, teorije razloţijo v kontekstu svojih temeljnih predpostavk. Bowlbyjeva teorija 

navezanosti odločilni pomen za posameznikov razvoj vidi v prvih letih otrokovega ţivljenja 

in zato poudarja vlogo skrbi, ki jo otroku mati (ali drug primarni skrbnik) posveti v njegovih 

prvih letih. Lahko jo označimo kot adaptacijsko (prilagoditveno), saj integrira evolucijske 

(poudarjanje instinktov), psihoanalitične (pomembnost otrokovih zgodnjih zvez z materjo) in 

kognitivne modele razvoja (spremembe mentalnih struktur, ki se kaţejo v otrokovem odnosu 

do sveta) (Soufre, Cooper in Dehart, 1996, po Cugmas, 1998). Bowlby je zagovarjal mnenje, 

da obstaja genska predispozicija za oblikovanje navezanosti ter da je potreba po navezanosti, 

kot druge biološke potrebe, osnovna potreba otroka (Batistič Zorec, 2000). Razvil je idejo 

monotropije, ki pravi, da dojenček razvije samo eno posebno navezanost − na svojo mater 

(Hayes in Orrell, 1998), ki so jo kasnejši raziskovalci dopolnili z ugotovitvijo (npr. Shaffer in 

Emerson, 1964, po Hayes in Orrell, 1998), da ţe dojenčki razvijejo mnogotere navezanosti, tj. 

da razvijejo enako pomembne vezi z več osebami in ne samo z eno. Kompan Erzarjeva in 

Poljančeva (2009) navajata Solomona (1992) in Millerja (1993), ki pravita, da so navezanost 

in vzorci odnosov, povezani z njo, nezavedni, torej neverbalni in se kaţejo v načinu mišljenja, 

čustvovanja in delovanja, ki se ga posameznik ne zaveda in ga ne kontrolira. Zato je ves 

nadaljnji čustveni, miselni in medosebni način doţivljanja in mišljenja ter odzivanja odvisen 

prav od tega prvega odnosa. Predverbalna komunikacija se bo obnavljala v vseh nadaljnjih 

intimnih in tudi siceršnjih pomembnih odnosih. Cugmasova še piše, da kvaliteta otrokove 

navezanosti na mater vpliva na mnogotere razvojne linije pri otroku: socialni razvoj, čustveni 

razvoj, pojav vedenjske problematike, spoznavni razvoj, govorni razvoj, zaznavo sebe in 

razvoj samopodobe (Cugmas, 1998). Varno navezanost bi torej lahko videli kot varovalni 

dejavnik razvojnih linij, ne-varne oblike navezanosti pa kot dejavnik tveganja za otrokov 

razvoj. Različni avtorji poudarjajo, da se otroci ţe v času zgodnjega otroštva naučijo na 

različne načine organizirati svoje vedenje, in sicer glede na izkušnje s svojimi skrbniki. Če 

torej otrok preţivlja kakršnokoli obliko trpinčenja, se mora, da bi sploh preţivel, prilagoditi 

posledicam zlorabljajočega in zanemarjajočega skrbništva (Schoefield in Beek, 2005; Howe 

in Fearnley, 2003). Ko so okoliščine disfunkcionalne, lahko razvoj patologije pri otroku 

razumemo kot njegov normalni odgovor na nenormalne razmere (Kompan Erzar in Poljanec, 

2009: 49) oziroma, kot pravi Solomonova (1992, po Kompan Erzar in Poljanec, 2009: 49), je 
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patologija v tem smislu le nadaljevanje prvenstveno prilagoditvenih funkcij, kot da bi se 

zgodnji odnosi ponavljali v sedanjosti. Prilagoditve pa se razvijajo v različnih oblikah 

samokontrole in strategij preţivetja, odvisno od starosti otroka (Crittenden, 1995; Lyons-Ruth 

in Jacobvitz, 1999, vsi po Schoefield in Beek, 2005).  

Bronfenbrennerjeva ekološka teorija o razvoju, ki gre lahko v pozitivno ali negativno smer, 

razmišlja v kontekstu mikro-, mezo-, eko- in makrosistemov. Teorija razlaga razvoj otroka v 

vseh prostorih in časih, pri čemer je od vsake komponente odvisno, kako in v katero smer se 

bo posameznik razvijal (Bronfenbrenner in Moriss, 1998, po Hristovski, 2003). Če je 

mikrosistem, katerega del je otrok, zdrav, potem mu ta ponuja moţnost učenja, je bogat s 

pridobivanjem informacij preko lastne aktivnosti, mu daje moţnost spraševanja in tudi 

dobivanja odgovorov. Zdrav sistem je recipročen, kar pomeni, da je interakcija med otrokom 

in okoljem vzajemna in poteka v obeh smereh (Bronfenbrenner, 1979, po Hristovski, 2003). 

Če pa se recipročnost ne vzpostavi zaradi nespodbudnega okolja oziroma se zaradi nekega 

razloga podre, prihaja do razvojnih disfunkcij, ko pride pri posamezniku do teţav 

(Bronfenbrenner in Morris, 1998, po Hristovski, 2003), ki se lahko kaţejo v neprilagojenem 

vedenju, kot so zlorabe nedovoljenih poţivil, neodgovorna spolnost itn. (Bronfenbrenner, 

1993, po Muuss, 1996). Mezosisteme sestavlja več mikrosistemov, ki so med seboj v različni 

interakciji – manjša ali večja povezanost. Različni mikrosistemi lahko delujejo skladno in v 

harmoniji ter drug drugega krepijo, lahko pa so divergentni, konfliktni, kar povečuje moţnost 

za nastanek problemov. Bronfenbrenner omenja osiromašene sisteme, kjer je zelo malo ali nič 

pomembnih povezav med mikrosistemi, kjer prihaja celo do izolacije posameznih 

mikrosistemov, kar jemlje povezavam znotraj mezosistema pomen in onemogoča pozitiven 

vpliv. To se lahko kaţe v odtujenosti in delinkventnosti otrok. Nevarnost preţi tudi v primeru, 

če različni mikrosistemi v mezosistemu odobravajo in širijo različne vrednote (vrstniki imajo 

za vrednoto pitje alkohola, starši ga v celoti zavračajo ali njegovo uţivanje celo kaznujejo). 

Otrok je tako prisiljen v izbiro vrednot, kar lahko pripelje do pretvarjanja v eni ali drugi 

skupini, kar pri otroku povzroči velik stres in posledično konflikte z drugimi. Problemi 

nastanejo tudi v mezosistemu, kjer obstaja več mikrosistemov, ki krepijo in podpirajo 

delinkventno vedenje, s tem pa prihajajo v konflikt s širšo druţbo (makrosistemom). Tudi 

nekvalitetna interakcija znotraj ekosistema pomeni osiromašeno interakcijo znotraj 

mezosistema in mikrosistema. Makrosistem sicer ne zadeva neposredno ţivljenja 

razvijajočega se posameznika, a zajema celoten vzorec karakteristik mikro-, mezo- in 

ekosistemov dane kulture, subkulture in drugih socialnih struktur, ki so v povezavi in od 

katerih je odvisno, kako spodbudni bodo za posameznika ţivljenjski slog, sistem verovanja in 



Poglajen Ručigaj, K. (2011). Rejnikovo odzivanje na čustvene in vedenjske težave otrok 

 

70 

 

sistemi socialne izmenjave (Bronfenbrenner 1979, Bronfenbrenner, 1993, po Muuss, 1996). 

Bronfenbrenner omenja še t. i. ekološke prehode (ang. ecological transition), ki predstavljajo 

manjše ali večje spremembe v otrokovem ţivljenju, kar pomeni tudi menjavo vlog. 

Najpogosteje pride do ekološkega prehoda, ko se modificira mezosistem zaradi pojava 

povsem novega mikrosistema, ali ker je star mikrosistem izgubil svojo funkcijo, na primer ob 

začetku srednje šole, ob maturi, ob nastanku nove romantične zveze, novega kroga prijateljev, 

ob selitvi na drug konec drţave (Muuss, 1996). Celoten kontekst, v katerem se odvija otrokov 

razvoj, torej pomembno vpliva na potek in izid njegovega razvoja, pri čemer se ne zanemarja 

vpliv otroka samega (Bronfenbrenner in Ceci, 1994, po Brajša-Ţganec idr., 2005). 

Bandura je teorijo socialnega učenja prepoznavno povezal s spoznavnimi teorijami in jo 

poimenoval kar socialnospoznavna teorija (Bandura, 1986, po Marjanovič Umek in Zupančič, 

2004: 39). Teorija socialnega učenja je usmerjena v kritiko zavesti in notranjih procesov ter v 

objektivno psihološko preučevanje vedenja oziroma obnašanja. Med poglavitnimi 

značilnostmi te teoretske smeri je pojasnjevanje vedenja kot zveze med draţljaji in odzivi na 

te draţljaje ter poudarjanje pomena učenja, ki poteka kontinuirano preko celega ţivljenjskega 

ciklusa (Musek, 1999). Bandura (1986, po Marjanovič Umek in Zupančič, 2004: 39) meni, da 

spoznavni razvoj sam po sebi ni zadosten za razlago sprememb v vedenju otroka, pomembni 

so procesi učenja, ki pa so, še posebej če gre za celovitejše vrste učenja, tudi pod vplivom 

otrokovih spoznavnih sposobnostih. Drugače kot avtorji klasičnih teorij učenja meni, da se 

posameznik ne uči zgolj na osnovi lastnih izkušenj, temveč tudi z opazovanjem in 

posnemanjem drugih oseb oziroma modelov, pri čemer mu kot model sluţijo osebe iz 

realnega in simbolnega sveta. Po mnenju Bandure (Lamovec, Musek, Pečjak, 1975) naj bi 

bilo opazovalno, posnemovalno (imitativno) učenje posebna in temeljna oblika socialnega 

učenja. Bandura predstavlja spoznanja, da je socializacija vsakega vedenja, kot primer navaja 

agresivno vedenje, stvar operativnega pogojevanja. Starši in drugi dejavniki socializacije 

otroke nagradijo, ko izraţajo agresijo, ki je druţbeno sprejemljiva, po drugi strani pa jih 

kaznujejo, ko agresijo izraţajo na druţbeno nesprejemljive načine (Bandura, 1967; Bandura in 

Walters, 1963, vsi po Crain, 1992). Predstavniki socializacije sicer otroke največ naučijo s 

svojim zgledom – s tem, kakšen model jim predstavljajo. Ko otroci opazujejo agresivne 

modele, opazijo, kako so ojačani ter jih posnemajo glede na ojačanje. Bandura je ta proces 

opazoval v eksperimentu, ki danes velja za klasiko (Crain, 1992). Najprej ga je pri rezultatih 

eksperimenta zanimalo, do katere mere se agresivno vedenje lahko prenaša na otroke preko 

opazovanja agresivnih modelov (Bandura, 1963). Tisti otroci, ki so v eksperimentu videli 

posnetke z agresivnim vedenjem, so kasneje izvedli mnogo več agresivnih dejanj kot tisti 
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otroci, ki ga niso videli. Pri tem so otroci kazali večjo dovzetnost za posnemanje tistih 

modelov, ki so jih dojeli kot sebi podobne, na primer istega spola (Hayes, 1997). Posebnost 

imitativnega učenja je njegova celovitost, saj je molarno, organsko oblikovano in celostno 

pridobljeno, ne pa postopno in aproksimirano kot navade, ki so pridobljene v teku 

instrumentalnega učenja. Bandura je z raziskavami dokazal, da lahko s pojavom imitativnega 

učenja v veliki meri pojasnimo tudi procese identifikacije, introjekcije in inkorporacije, ki jih 

psihodinamične teorije razlagajo z vlogo zunajzavestnih mehanizmov, usmerjanja in vezanja 

psihične energije, z njim pa lahko razlagamo proces igranja vloge v medosebnih odnosih, ki 

ga vse bolj upošteva sodobna socialna psihologija (Lamovec idr., 1975).  

Paradigma vseživljenjskega razvoja ponuja idejo, da je tekom ţivljenja mogoče spremeniti 

vedenje slehernega posameznika. Vsako vedenje bi morali gledati v kontekstu preteklih 

izkušenj, ki so trenutno vedenje izoblikovale, in tudi v kontekstu trenutnih podpornih 

dejavnikov, ki jih velja v nasprotju z negativnimi vplivi odločno podpreti. Horvatova (2003) 

piše, da je uporabna vrednost paradigme vseţivljenjskega razvoja in kontekstualizma 

predvsem v tem, da poudarja celostno, obojestransko in dinamično interakcijo med stalno 

spreminjajočim se posameznikom in njegovim stalno spreminjajočim se okoljem, kar 

omogoča poseganje na številna področja tako posameznika kot njegovega okolja. Pomemben 

je vpogled v celoto in ne le v posamezen problem, ki je sicer lahko najbolj moteč. Magnusson 

in Stattin (1998) vidita posameznika kot dejaven in pomemben del celotnega, kompleksnega 

in dinamičnega sistema posameznik–okolje. Tako torej ni mogoče razumeti delovanja 

socialnega sistema brez moţnosti vpogleda v delovanje posameznika in ni mogoče poznati 

delovanja posameznika, ne da bi poznali njegovo okolje. Kot pišeta Dixon in Lerner (1992, 

po Ţorga, 1999: 209−210), šele struktura oziroma vzorec odnosov med vsemi temi nivoji 

(znotrajosebne, medosebne in zunajosebne spremenljivke) povzroča določeno vedenje 

posameznika. Spremembe, ki nastopijo v sestavi teh odnosov, pa povzročajo razvojne 

spremembe. Med posameznimi nivoji obstaja dinamična interakcija, ko spremenljivke na 

enem nivoju vplivajo na spremenljivke na drugih nivojih in hkrati na prve vplivajo vsi drugi 

nivoji. Cajnkova (1999: 217) še pove: »Paradigma ne zanika pomena dednih vplivov na 

posameznika, vendar z ozirom na pomembnost, ki jo namenja samoaktivnosti posameznika, 

utemeljuje, da so tisti vplivi, ki delujejo na posameznika iz okolja, pomembnejši.«  

Teoretiki torej ponujajo v nekaterih segmentih podobne in v nekaterih različne teorije 

otrokovega psihološkega razvoja. Kot pravita Bronfenbrenner in Ceci (1994, po Brajša-

Ţganec idr., 2005) pa zaključkov raziskav ne bi smeli posploševati na razvoj vseh otrok, pač 

pa le na tiste s podobnimi ţivljenjskimi izkušnjami. Raziskovalci bi se morali bolj osredotočiti 
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na otrokovo interpretacijo okolja kot pa na zunaj vidne značilnosti okolja. Morda to velja še 

posebno za otroke, ki so nameščeni v rejništvu. Vsak izmed njih ima svojo zgodbo, ki ga je 

pripeljala do statusa »otroka v rejništvu«, pa vendar se med njimi vleče rdeča nit – niso bili 

deleţni oskrbe, varnosti in ljubezni svojih staršev. Prepuščeni so bili drugi, rejniški druţini, ki 

naj bi za tega otroka čim bolje poskrbela v smislu zadovoljitve njegovih osnovnih potreb. Pa 

vendar je ta naloga spričo otrokovega preteklega ţivljenja lahko teţka. Otrok je zaznamovan z 

mnogimi ţivljenjskimi preizkušnjami, ki so v njem morda pustile tudi teţave in motnje v 

psihičnem razvoju. Ne glede na to, ali so te motnje odraz teţav pri vzpostavitvi navezanosti 

na mater, teţav v posameznih mikro, mezo-, eko, makro sferah, teţav v reprezentativnih 

modelih in pa kar celotnem ţivljenjskem kontekstu, imamo na koncu otroka s konkretnimi 

teţavami, otroka v stiski. Kot pravi Bowlby (1989), je navezanost posameznika na drugega 

posameznika najočitnejša ravno v primeru osebnih stisk, ko je posameznik prestrašen, utrujen, 

bolan ter pomirjen šele s tolaţbo in nego določene osebe. Isti avtor ugotavlja, da je tovrstno 

vedenje najočitnejše v zgodnjem otroštvu. To pa je ravno tisti čas, ko otroci vstopajo v 

rejniški odnos. Otrokova primarna navezanost na njegove starše, pa naj je bila ta še tako 

neprimerna, je bila z vstopom v rejniški sistem prekinjena, a le fizično, ne pa tudi psihično in 

duhovno. Otrok mora biti nenehno navezan na drugega posameznika, saj se brez navezanosti 

na drugo človeško bitje ne more zadovoljivo razvijati. Zato je pomembno, kakšen odnos (in 

tip navezanosti) razvijeta otrok in njegov rejnik. Le varna navezanost za otroka pomeni dobro 

izhodišče za raziskovanje in obvladovanje okolja, ne-varna navezanost pa pripelje do 

anksioznih motenj pri otroku, do njegovega neprimernega in neučinkovitega odzivanja ter 

visoke stopnje nezaupanja v dostopnost in razpoloţljivost zanj pomembnih oseb. Nekateri 

avtorji (Howe, 2005; Rushton idr., 2003) pišejo, da otrok kot odgovor na nezadostno, 

zanemarljivo skrb, zlorabo ali pa tudi večkratno menjavanje skrbnikov lahko razvije različne 

psihološke obrambne reakcije, ki mu pomagajo, da se sooči s strahom in gorjem, ki ga 

preţivlja. Bronfenbrenner na tem mestu govori o različnih nivojih sfer ter o njihovem 

pravilnem funkcioniranju. Otroci, ki prihajajo v rejništvo, imajo velike teţave pogosto ţe na 

prvem nivoju – mikrosferi. Teţave imajo s starši, v šoli, medvrstniški odnosi so slabi. V takih 

razmerah tudi ekološki prehodi niso ne preprosti ne gladki. Howe (2005) pojasnjuje, da 

otrokovi notranji psihološki obrambni sistemi slabšajo njegovo zmoţnost za zdravo 

povezanost z drugimi ljudmi. Bandura bi vzroke za pojav (in njihovo ojačitev) otrokovih 

teţav iskal v imitativnem učenju zgledov, ki jih otrok dobi. Če je torej otrok ţe izkusil 

»neidealen« starševski model, bi bilo zato nujno, da dobi vsaj pribliţek »idealnega« 

rejniškega starševskega modela. Ta bi sčasoma lahko nadomestil primarni (druţinski) model 
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ter tako razbremenil otroka starih vzorcev obnašanja in vrednot, ki so mu le oteţevale osebno 

in socialno ţivljenje. Otrok mora osnovati tesnejše razmerje z rejniki, saj bi sicer v večji meri 

razvil in kazal vedenja, ki bi rejnika v odnosu do njega puščala na čustveni distanci. Ta pa je 

močan dejavnik slabega rejniškega odnosa ali pa celo nastanitvenega zloma. V obeh primerih 

otrok doţivi ponovno zavrnitev, s tem pa je znova najgloblje osebnostno ranjen. Kot pravi 

paradigma vseţivljenjskega razvoja, kontekst posameznika ni samo okolje, ki ga obdaja, torej 

oţji in širši socialni prostor, temveč tudi vsi socialni in medosebni odnosi, v katere 

posameznik vstopa in jih vsakodnevno ustvarja (Cajnko, 1999: 218). Pri otroku v rejništvu je 

opolnomočenje zato potrebno začeti v samem začetku otrokovega ţivljenja (razreševanje 

teţav v navezanosti), nato pa nadaljevati z osnovanjem novih začetkov sedanjega ţivljenja 

(opolnomočenje mikrosistema, ki pripomore k opolnomočenju drugih sistemov, ter tudi 

vzpostavitev primernih vzorčnih modelov) ter dolgotrajno vztrajati za celovit otrokov razvoj.  
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3.3   Teorija navezanosti  

 

Teorija navezanosti ima svoje izvore v etološki teoriji, katere sodobne temelje sta postavila 

etologa Lorenz in Tinberger, ki sta poudarjala, da ima razvoj vedenja biološki izvor, je močno 

vezan na evolucijo in da imajo v razvoju pomembno vlogo kritična obdobja. Omenjena 

raziskovalca sta opazovala vedenje, ki povečuje verjetnost preţivetja pri različnih vrstah 

ţivali v njihovem naravnem okolju. Pri tem sta odkrila t. i. pojav odtisnjenja, tj. hitrega učenja 

znotraj časovno omejenega kritičnega obdobja ali obdobja občutljivosti, ko je posamezno 

bitje v maksimalno dojemljivem razvojnem obdobju za razvoj določenih vedenj (Marjanovič 

Umek in Zupančič, 2004). Etološka načela je razširil na človeka angleški psihiater John 

Bowlby z razlago razvoja navezanosti med dojenčkom/malčkom in primarno osebo, ki skrbi 

zanj.  

Praper (1992) izraz navezanost razlaga kot »trajajoč intimen čustven odnos«. Ta se pojavi, ko 

otrok prične prepoznavati osebo, ki mu nudi vso nego in čustveno oporo (Praper, 1996). Mati 

(običajno primarni skrbnik) postane objekt otrokovih interesov, pričakovanj, hrepenenj in 

fantazij. »Navezanost je močna čustvena vez, ki jo občutimo do določenih oseb v našem 

ţivljenju. Če smo v interakciji s temi osebami, občutimo zadovoljstvo in veselje. Če doţivimo 

stres, nam bliţina teh oseb daje podporo in tolaţbo.« (Berk, 1997, po Cugmas, 1998: 13)  

Prvotno so se raziskovalci posvečali le navezanosti v otroštvu, šele kasneje, v 80. letih 20. 

stoletja, so se začela razvijati spoznanja o navezanosti odraslih. Cugmasova (1998) ugotavlja 

tri izstopajoče teoretične modele otrokove navezanosti na mater: hierarhičen Bowlbyjev 

model, model neodvisnih zvez in integrativni model. Bowlbyjev hierarhični model poudarja 

pomen zgodnjih obdobij otrokovega ţivljenja, v katerih otrok razvije predstave 

(reprezentacije) odnosov, ki se kasneje teţko spremenijo. V odvisnosti od prvih reprezentacij, 

ki jih otrok razvije do matere, se posplošijo in predstavljajo otrokovi delovni modeli odnosov 

z drugimi osebami. Model neodvisnih zvez predpostavlja, da so reprezentacije navezanosti na 

različne osebe neodvisne druga od druge ter da je otrok sposoben razviti različne delovne 

modele na mamo, očeta, vzgojitelja itn. Integrativni model pa predpostavlja, da se različne 

navezanosti, ki jih otrok razvije (na mater, očeta, vrstnike in druge za pomembne osebe), 

integrirajo v en sam delovni model. Gostečnik (2002) pravi, da Bowlbyjev koncept o 

navezanosti predstavlja obširen poskus, kako postaviti človeški odnos v temelj razmišljanja o 

človeku. Meni, da je Bowlby hotel ohraniti Freudovo biološko ukoreninjeno razlago 

motivacije in ob tem upoštevati Darwinovo teorijo kot temeljni okvir. 
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Bowlby pravi, da se otrokova navezanost na mater razvije postopoma. Od 

nediskriminatornega dojenčkovega socialnega odziva do dovzetnosti le za nekaj njemu 

bliţnjih ljudi (pri treh do šestih mesecih) oziroma očitne simpatije predvsem do ene osebe 

(običajno matere). Z večjo mobilnostjo, ki si jo postopoma pridobijo z razvojem, postanejo 

aktivni zasledovalci te osebe. Celotni proces, v katerem je ţarišče mati, ki v otroku sproţa 

zasledovanje, spominja oziroma se lahko primerja s procesom vtisnjenja pri ţivalskih vrstah. 

Bowlby razlaga vedenjsko naklonjenost (smehljanje, jok, zasledovanje) kot instinktivno 

vedenje (Bowlby, 1982, po Crain, 1992). Njegova glavna funkcija je ta, da poudarja takšne 

izkušnje, ki imajo pozitiven vpliv na naša ţivljenja. Kot primer navaja tipičen prirojen odziv − 

otroški jok. Ta naj bi bil biološko programiran kot signal stiske (dojenček je v bolečinah ali 

prestrašen), ki povzroči takojšen odziv matere. Etologi verjamejo, da so poleg dojenčkov 

programirani oziroma predispozirani tudi njihovi starši, ki se ob signalu otrokove stiske 

avtomatsko odzovejo (Bowlby, 1973, po Shaffer, 1989).  

V nasprotju s tradicionalnim mnenjem, da je otrok v začetku ţivljenja usmerjen vase, je v t. i. 

avtistični fazi in se šele postopoma usmerja v zunanji socialni svet, raziskovalci teorije 

navezanosti trdijo, da so vsi otrokovi perceptivni mehanizmi funkcionalni ţe ob rojstvu. 

Dokaz najdejo v otrokovem interesu za druge ljudi, ki ga pokaţe kmalu po rojstvu, na primer 

obračanje obraza za glasom (Stern, 1985, 1995, 1998, po Gostečnik, 2002). Otrok je torej ţe 

ob rojstvu opremljen s sposobnostmi direktne interakcije človek−človek, bistvo interakcije pa 

je izmenjava z drugimi in povezanost kot najosnovnejša psihična potreba in realnost sama po 

sebi (Mitchell, 1998, 2000, po Gostečnik, 2002). »Sistem druţinskih odnosov postane 

otrokova temeljna potreba; otrok je rojen za odnosnost, v teh odnosih zaţivi, v njih se razvija 

in dosega svojo polnost. Obenem pa je ravno v tem sistemu odnosov lahko globoko prizadet. 

Ker je druţina osnovna celica, kjer se otrok šele v polnosti zave samega sebe in preko 

odnosov z drugimi tudi zaţivi, so ti primarni odnosi kritični v vsem njegovem funkcionalnem 

pa tudi patološkem doţivljanju sebe in drugih.« (Gostečnik, 2002)  

 

3.3.1 Individualne razlike v kvaliteti navezanosti  

 

Bowlbyjevo ugotovitev, da otroci različno ocenjujejo dostopnost referenčne osebe ter zato 

različno regulirajo svoje vedenje v času stiske (Fraley, 2004), je nadgradila Mary S. 

Ainsworth. Ainsworthova opredeljuje dve širši kategoriji navezanosti: »varna« navezanost 

in »ne-varna« navezanost, pri čemer ni toliko pomembno otrokovo vedenje kot otrokovo 
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doţivljanje matere v njeni (ne)razpoloţljivosti v situacijah, ko je v stiski in jo potrebuje. 

Otroci, ki so »varno« navezani na svoje starše, verjamejo in zaupajo vanje in v njihovo 

razpoloţljivost ter zato zaupajo tudi v lastne zmoţnosti interakcije s svetom. Varna 

navezanost torej pomeni za otroka dobro izhodišče za raziskovanje in boljše obvladovanje 

okolja. »Ne-varno« navezani otroci pa so v odnosu do primarnega skrbnika ves čas anksiozni, 

saj se bojijo, da se ti ne bodo odzvali oziroma se bodo na njihove potrebe odzvali 

neučinkovito. Matere otroci ne vidijo kot razpoloţljivo osebo, ki jim nudi tolaţbo v stiski, 

ampak kot ravnodušno, zavračajočo ali nekonsistentno v svojih dejanjih (Bowlby, 1973). Ne-

varno vezani odnosi vplivajo tako na prihodnje intimne odnose kot tudi na kognitivne in 

motorične sposobnosti otroka (Cole, 2005). Ne-varna navezanost močno doprinese k razvoju 

psihopatologije, medtem ko je varna navezanost temelj za razvoj psihične trdnosti (Jones, 

1996, po Kompan Erzar in Poljanec, 2009). 

Določanje kvalitete interakcije med otrokom in staršem je zelo teţka, saj sam obstoj odnosa 

navezanosti še ne pomeni, da je odnos tudi kvaliteten. Otroci na eni strani iščejo varno bliţino 

starša v ogroţajočih situacijah, na drugi strani pa v starših najdejo zavetje, iz katerega jim je 

omogočeno raziskovanje okolja. Obe postavki sta občutljivi in kompleksni, zaradi česar je 

raziskovanje navezanosti med otrokom in staršem zelo občutljivo (Ainsworth, Blehar, Waters 

in Wall, 1978).  

Ainsworthova je s sodelavci zasnovala postopek, za katerega se je v znanstveni literaturi 

uveljavil izraz »tuja situacija« (ang. »strange situation«). Razvrščanje, narejeno na osnovi 

otrokovega obnašanja v »tuji situaciji«, je veljavno v smislu razlikovanja med otroki, ki v 

navezanosti na mater izraţajo varnost, in tistimi, pri katerih tega občutka varnosti ni. 

Pozornost je usmerjena na otroka, ki izraţa ne samo svoje lastnosti, pač pa tudi celoten odnos 

med njim in materjo. Materino obnašanje ne more biti dober kazalec odnosa, saj mati 

zavestno kontrolira in prilagaja svoje obnašanje navodilom. Po teoriji navezanosti je varnost, 

ki jo otrok izraţa s svojim obnašanjem do matere v tuji situaciji, definirana kot ravnoteţje 

med otrokovim iskanjem bliţine z materjo in raziskovanjem okolja. Ainsworthova je glede na 

vedenja otrok ob ločitvi in ponovnem snidenju z materjo opredelila štiri vzorce navezanosti, 

ki kaţejo otrokov občutek varnosti v odnosu do matere: varni tip, izogibajoči tip, 

ambivalentni ali upirajoči tip in dezorganizirani/dezorientirani tip (Cugmas, 1998). Siegel 

(1999, po Kompan Erzar in Poljanec, 2009: 42−47) je natančneje opredelil posamezen tip 

navezanosti tako:  

1. Varno navezani otroci odraščajo ob starših, ki so odzivni, senzitivni, pozorni in 

predvidljivi. Prav taka drţa staršev do otroka omogoča tesno ujemanje med 
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otrokovimi predstavami (potrebami) o starših in dejanskimi starši. Sodelovanje staršev 

z otrokovimi potrebami omogoči staršem, da res začutijo otroka in odgovorijo na 

njegovo mentalno stanje. Ta vzajemna uglašenost, torej sposobnost slediti drug 

drugemu, omogoči otroku, da razvije sposobnost refleksije, ki ustvari v njem občutek 

kohezivnosti in medosebne povezanosti. Mentalno stanje drugega tako v otroku 

postane pozitivni element. Otrok se lahko zanima za druge, ker se drugi zanimajo zanj. 

Varno navezan otrok iz izkušnje komunikacije s starši regulira svoja notranja stanja. 

Organizacija jaza se pri teh otrocih oblikuje skozi ravnovesje med otrokovo uporabo 

zunanje pomoči (odnosi navezanosti) in notranje pomoči (notranje reprezentacije 

staršev in odnosov navezanosti).  

2. Izogibajoče navezani so otroci, ki imajo starše, ki so čustveno zasedeni in z otrokom 

ne sodelujejo. So neodzivni na otrokove potrebe, zato se morajo ti otroci zanašati 

predvsem na svoje notranje moči, kar je za otroka naporno, in zato omejijo razvoj na 

drugih področjih. Slabo se razvija otrokova refleksivna funkcija, saj mu mentalno 

stanje staršev ni na voljo. Mati nudi otroku zelo malo občutka za vzajemno regulacijo. 

Otrok se nauči biti »pretirano« samostojen in to ga pušča izoliranega od drugih.  

3. Ambivalentno navezanost razvijejo tisti otroci, ki odraščajo ob starših, ki so čustveno 

nestabilni in nezanesljivi in ne znajo potolaţiti niti sami sebe, kaj šele otroka, vendar 

se tega ne zavedajo. Nepredvidljiva in negotova je tudi notranja podoba staršev, kar 

hromi otrokovo sposobnost, da bi se potolaţil sam. Negotovost in nemir zato postaneta 

osrednja poteza v interakciji z drugimi. Čeprav je sposobnost refleksivnosti sicer 

prisotna ob nekonsistentno prisotnih starših, so mentalna stanja staršev za otroka 

večinoma vsiljiva in niso na razpolago takrat, ko jih otrok resnično potrebuje, zato mu 

ne pomagajo regulirati njegovih stanj. Taki otroci se zato zapletajo v začaran krog 

izogibanja–vsiljevanja. To jih pušča polne stiske in »obešanja« na druge ljudi, z 

namenom oblikovanja kohezivne organizacije jaza, kar je zelo naporno.  

4. Shore (2003, po Kompan Erzar in Poljanec, 2009) razlaga, da se v primeru 

travmatičnega in zlorabljajočega okolja, kjer so starši zasvojeni, nasilni, 

disfunkcionalni ali brez stika z realnostjo in je otrok ţrtev fizične, čustvene ali spolne 

zlorabe, zanemarjanja ali stalnih travmatizacij, navezanost ne more razviti v nobeni 

»predvidljivi obliki«. Taki navezanosti pravimo dezorganizirana navezanost 

oziroma neoblikovana navezanost, saj otrok ne more razviti niti enega predvidljivega 

vzorca, s katerim bi si pomagal organizirati svoj svet. Stalno je pripravljen na vse ali 

nič. Dezorganizirano navezani otroci si pri regulaciji njihovih notranjih stanj ne 
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morejo pomagati niti z zunanjimi niti z notranjimi sredstvi. Ţivijo v kaotičnem 

notranjem svetu, kjer se njihova notranja stiska zlije z grozo, ki jo izraţa vedenje 

staršev. Najhuje pa je otrok ogroţen zato, ker je navezanost spodkopana, saj so starši, 

ki naj bi bili zatočišče, dejansko vir nevarnosti, pred katero naj bi se otrok zatekel k 

njim. Posledično se v njem telesno hkrati aktivirata tako mehanizem za beg kot za 

borbo, kar spravi otrokovo telo v kolaps. Otrok, ki stalno ţivi v takem okolju in je 

njegovo telo pod stalno prisotnostjo stresa, ki ga povzročajo nasilje, zlorabe ali 

zanemarjenosti, bo zato zaznamovan z okrnjenim in motenim razvojem moţganov. 

Siegel (1999, po Kompan Erzar in Poljanec, 2009) razlaga, da se bodo moţgani teh 

otrok razvijali drugače kot moţgani drugih otrok ter bodo navadno zelo močno 

podvrţeni različnim oblikam duševnih in telesnih motenj. Tako stanje stalnega stresa 

(torej stalne prisotnosti stresnega hormona kortizola v otrokovih moţganih) je seveda 

nezdruţljivo z razvojem mehanizmov navezanosti in občutka varnosti. Ti otroci 

kasneje zelo teţko prepoznavajo stres in so hkrati supersenzitivni na vsak najmanjši 

draţljaj, ki spominja na stresne situacije, istočasno pa so povsem neodzivni na znake 

pretiranega stresa in se pred njim ne znajo zavarovati. Včasih se zdi, kot da kar iščejo 

nove nevarnosti, zato v stresnih situacijah, predvsem kot gre za separacijo in groţnje, 

zelo teţko ohranijo neko predvidljivo ali stabilno drţo, telo se kar samo »izklopi«, 

torej gre v neko otopelost in navidezno brezbriţnost. Zelo so dovzetni za razvoj 

disociativnih motenj in pod stresom pogosteje razvijejo različne teţave in simptome. 

Zaradi temeljne nepredvidljivosti in neorganiziranosti zaznavanja in prepoznavanja ne 

morejo razviti niti neke bolj predvidljive in logične miselne sposobnosti (ne morejo se 

naučiti, kako se orientirati v različnih situacijah). Njihova sposobnost refleksije je 

namreč odvisna od trenutnega stanja, nikoli ni istega odgovora na isto situacijo, tako 

kot so starši v določenih trenutkih na voljo, v drugih pa zelo ogroţajoči. Raztreščeni 

notranji svet teh otrok spominja na raztreščeno in grobo medosebno komunikacijo, ki 

je oblikovala razvoj njihovih moţganov. Kompan Erzarjeva in Poljančeva (2009) 

razlagata, da je v primeru kaotičnega okolja otrok stalno preplavljen s pretiranimi 

draţljaji, ki jih ne zmore ustrezno procesirati. Njegov ţivčni sistem je nenehno 

preplavljen s pretiranim vzdraţenjem. Zaradi preobilice odzivov, ki jih otrok ne zmore 

oblikovati in izdelati njihovega pomena, je njegov razvoj lahko zelo ogroţen. Če 

posameznik kljub temu uspe razviti funkcionalnost in čustvena stanja kasneje le 

dobijo pomen in prostor znotraj normalnega ţivljenja, to pomeni izjemno plastičnost 

in odzivnost (McGoldrick in Carter, 1988, po Kompan Erzar in Poljanec, 2009). 
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3.3.2 Pomen »varne baze« za otroke v rejništvu 

 

Začetna točka Bowlbyjeve teorije, da je od kvalitete prvih izkušenj v odnosu s primarnim 

skrbnikom odvisna kasnejša kvaliteta medosebnih odnosov, je evolucionarna, saj trdi, da 

imajo dojenčki biološki nagon, s katerim iščejo bliţino odraslega, ki jih ščiti, in sicer zato, da 

bi preţiveli (George, 1996, po Schoefield in Beek, 2005). Dojenček se zanaša na primarnega 

skrbnika, da mu bo ta zagotovil varno bazo (ang. »a secure base«), tj. okolje, kamor se lahko 

vedno vrne in v njem najde varno zatočišče. Otrokovo zaupanje v varno bazo določa obseg, 

do katerega se bo še upal raziskovati, igrati in učiti. Skrbnik, ki bo razpoloţljiv in se bo znal 

obvladati, bo omogočil otroku, da bo znal regulirati svoje afekte, da bo obvladoval svoje 

vedenje, dosegel avtonomijo in razvil občutek »jaza« (Fonagy, Target in Gergely, 2002, po 

Schoefield in Beek, 2005). Ta povezava nam pokaţe bistvo koncepta varne baze, še posebno 

ko razmišljamo o starševski vlogi v rejniškem odnosu. Veliko otrok, ki je vključenih v 

rejniški sistem, ima preteklo izkušnjo zlorabe, zanemarjanja in psihosocialnih teţav. Po 

Ainsworthovi bi jih verjetno mnogo lahko uvrstili v skupino ne-varno navezanih 

(dezorganizirano navezanih, ambivalentno navezanih, izogibajoče navezanih oziroma 

kombiniran tip navezanih). Schoefieldova in Beekova (2005) pišeta, da ločitev od primarne 

druţine (morda tudi večkratna menjava rejniških druţin) in izguba vsakršne varnosti še 

povečata verjetnost razvojnih teţav otrok, ki so pogosto zadrţani, nezaupljivi, ob vstopu v 

rejniško druţino izkazujejo kontrolirajoče vedenje, sami sebe vidijo kot manj prijetne, druge 

ljudi pa kot nevredne zaupanja. V ekstremnih primerih se otroci počutijo nemočne, jezne in 

brez samokontrole (Little, 1995, po Berridge, 2000).  

Otroci, ki imajo probleme z navezanostjo, se upirajo ali celo borijo proti vsakršni navezanosti, 

s kontrolirajočim vedenjem pa se poskušajo izogniti navezanosti na pomembne osebe 

(Chaffin idr., 2006). Od svojih rejnikov zato otroci v rejništvu »zahtevajo« veliko skrbniških 

kvalitet, ki skupaj pogosto pomenijo prav zagotavljanje varne baze. Pomembno je, da rejniški 

otroci v zaupanja vrednih in naklonjenih odnosih ponovno odkrijejo moč raziskovanja ali pa 

morda raziskovanje odkrijejo povsem na novo, da se zavedo uţitkov raziskovanja, saj si le 

tako povečajo moţnost, da bodo v polnosti razvili svoje potenciale in našli ter razvili 

zadovoljujoče odnose v socialnem svetu zunaj druţine (Schoefield in Beek, 2005). Fonagy 

(2001, po Kompan Erzar in Poljanec, 2009) ugotavlja, da so moţgani »socialni organ«, saj 

način našega čustvovanja in odzivanja v nas ni vgrajen le biološko, pač pa se ti vzorci spletajo 

predvsem v čustvenih izkušnjah z drugimi ljudmi (najmočneje prav v otroštvu). Otroci, s 

katerimi skrbniki slabo ravnajo, razvijejo reaktiven odgovor na stres in drugačne biokemične 
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vzorce v primerjavi z otroki, ki so jih dobro in skrbno negovali (Gerhart, 2004, po Kompan 

Erzar in Poljanec, 2009). Doidge (2007, po Kompan Erzar in Poljanec, 2009) še opozarja, da 

je vzorce, ko so enkrat vzpostavljeni, teţko spremeniti, da pa niso nespremenljivi. Govori o 

raziskavah plastičnosti moţganov, ki so pokazale, da moţgani ohranjajo plastičnost oziroma 

moţnost vzpostavljanja novih poti med nevroni celo ţivljenje. Spremembe so torej moţne, 

vendar je ob pregloboki prikrajšanosti in okrnjenosti razvoja, ki ju je bil deleţen majhen 

otrok, ta proces lahko zelo dolgotrajen in boleč. Končni cilj tega procesa pa je, da posameznik 

v varnem odnosu lahko rane iz preteklosti začuti ter se na njih s pomočjo varnosti in globine, 

ki ju nudijo ljudje okoli njega, odzove drugače.  

Bowlby (1953, po Crain, 1992) je na podlagi svojih zgodnjih opazovanj institucionalno 

vzgojenih otrok menil, da otroci, ki niso imeli priloţnosti razviti navezanosti na primarno 

osebo, kasneje v ţivljenju niso zmoţni vzpostaviti globoke navezanosti. Imenoval jih je 

»nenavezani karakterji«, saj naj bi ljudi uporabljali izključno za izpolnjevanje svojih potreb, 

obenem pa naj ne bi bili sposobni ustvariti ljubečega in trajnega odnosa z drugo osebo 

(Bowlby, 1953, po Crain, 1992). Crain predpostavlja, da ti ljudje kot otroci niso dobili dovolj 

priloţnosti, da bi uspešno razvili navezanost na kateregakoli človeka, zaradi česar so tudi 

pozneje nezmoţni ustvariti ljubeč odnos do drugega (Crain, 1992). Otroci, ki odraščajo v 

institucijah, večino sposobnosti (diskriminacija glasov, obrazov, čebljanje, nasmeh) razvijejo 

precej kasneje, manjkrat pokaţejo iniciativno za navezavo stika, so bistveno manj ekspresivni 

in še v starosti enega leta ne razvijejo navezanosti. Ta odsotnost navezanosti je še posebej 

opazna takrat, ko so ti otroci pod stresom, saj se tudi v tem primeru zelo redko obrnejo po 

pomoč k odraslemu (Bowlby, 1995, po Kompan Erzar in Poljanec, 2009). Raziskave še 

kaţejo, da institucionalno vzgojeni otroci v večji meri kaţejo čustvene/osebnostne/vedenjske 

teţave povezane z izobraţevanjem, v večji stopnji so revni in so bolj podvrţeni zlorabam in 

zanemarjanju (Berridge idr., 2003). Bowlby zato meni, da so velikanske razlike v razvoju 

najpogosteje odraz odnosov v okolju, v katerem se otrok razvija (Bowlby, 1995, po Kompan 

Erzar in Poljanec, 2009).  

Little (1995, po Berridge, 2000) sicer piše, da otroci, ki so zamudili izkušnjo zgodnje 

starševske nege in vzgoje, imajo moţnost, da kasneje v ţivljenju razvijejo navezanost na 

rejnike v rejniški druţini, posvojitelje v posvojiteljski druţini ali pa na vzgojitelje v 

institucionalni reji. Cvetek (2009) glede stabilnosti vrste navezanosti iz otroštva v obdobje 

odraslosti piše, da so raziskave v okviru teorije navezanosti dokazale njuno pomembno 

povezanost. V analizi več raziskovanj s tega področja je bila dokazana povprečna korelacija 

med tipom odnosa do staršev in tipom odnosa do partnerja okrog 0,30; a čeprav se avtorji 
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praktično strinjajo, da zgodnji odnosi vendarle vlivajo na poznejše, je pomembno zavedanje, 

da lahko samo en poznejši razumevajoč odnos pomembno spremeni ponotranjene modele 

odnosa (Crowell, Fraley in Shaver, 1999, po Cvetek, 2009). Tudi Bowlby je bil mnenja, da se 

navezanost pri posamezniku tekom ţivljenja lahko izgradi iz ne-varno v varno navezanost, a 

je opozarjal, da je za to potreben zelo dolgotrajen proces (Bowlby, 1969). Dlje trajajoča in 

popolna čustvena prikrajšanost v zgodnji dobi ţivljenja torej ne vodi nujno v nastanek 

čustveno otopelega značaja. Pomanjkanje tesnih navezanosti v otroštvu ne vodi nujno v 

nesposobnost vzpostavitve varne navezanosti v kasnejši dobi ţivljenja. Veliko vlogo pri 

razvoju navezanosti imata tudi otrokov karakter (bolj prilagodljivi otroci so bolj odporni proti 

stresu, saj laţe vzpostavijo odnose z odraslimi in v njih najdejo sogovornika ter pomoč) in 

karakter okolja (stimulativno ali nestimulativno), v katerem otrok odrašča (Hodges in Tizard, 

po Shaffer, 2000). Tako nekateri avtorji raziskav poročajo, da je večina maltretiranih otrok 

(70−90 %), ki so bili nameščeni v rejniško oskrbo ali pa so bili posvojeni, sposobnih razviti 

zdravo navezanost na nove starše kljub zgodnjim neugodnim ţivljenjskim izkušnjam. Sistem 

navezanosti se tako kaţe kot dovolj fleksibilen, saj lahko deluje tudi pri rejniških namestitvah 

starejših otrok s teţkimi preteklostmi (Rushton idr., 2003). Med pogoji za okrevanje otroka v 

rejniški druţini Martonell idr. (1994, po Howe in Fearnley, 2003) omenjajo zgodnjo 

namestitev otroka v rejništvo in skrbnike, ki otroku zagotovijo toplo druţinsko ţivljenje. 

Repičeva (2008) poudarja občutek fizične in čustvene varnosti, brez katere otrok ne more 

ustrezno zaznati smisla svojega ţivljenja, saj sta podlagi za oblikovanje identitete, 

pripadnosti, kompetentnosti in ţivljenjskega smisla. Ni nepomemben podatek, da rejniški 

otroci kaţejo v postrejniškem obdobju boljše izide kot otroci, ki so odraščali v različnih 

institucijah, in sicer v kazalcih, kot so: boljši šolski doseţki, niţja stopnja kriminalitete, niţja 

stopnja zlorabe drog in alkohola, niţja stopnja ločenosti in večje splošno zadovoljstvo s 

svojim ţivljenjem (Barber idr., 2001). A vendar nekateri avtorji pravijo, da so tudi otroci, ki 

so doţiveli močno zanemarjenost znotraj institucionalne oskrbe, sposobni relativno dobro 

okrevati kljub zgodnjemu psihološkemu zanemarjanju in trpljenju. Pri tem je trajanje 

(dolţina) pomanjkanja škodljivejše, tako na fizičnem kot socialnem in čustvenem razvoju 

otroka, kot stopnja pomanjkanja (O'Connor, Rutter in the ERA Study Team, 2000, po Howe 

in Fearnley, 2003). Hollandova (2005) v zvezi z institucionalno oskrbo opozarja na moţnost 

zavajajočega podatka glede stabilnosti, ki jo otrok prejme. Namestitvena stabilnost otroka je v 

institucionalni oskrbi formalno res ena sama in časovno dlje trajajoča, a znotraj te nastanitve 

lahko otrok izkusi mnogo različnih primarnih skrbnikov, ker je fluktuacija zaposlenih v 

tovrstnih institucijah velika.  
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Manjšina otrok, ki ne zmore doseči novih, vzpodbudnejših navezanosti, so tisti otroci, ki so 

preţiveli večkratne zlorabe ali so zamenjali več skrbnikov in zato kaţejo v odnosu do ljudi 

pomanjkanje zaupanja in izogibajoče ali ambivalentne odnose (Howe in Fearnely, 2003; 

Groze in Rosenthal, 1993, po Kenrick idr., 2006). V študiji, ki je preučevala vzpostavitev 

navezanosti na novo nameščene otroke (v starosti od 5 do 9 let) v trajno rejništvo ali 

posvojiteljsko druţino, so raziskovalci ugotovili, da je 75 % otrok vzpostavilo navezanost na 

rejnike oziroma posvojitelje. Tisti otroci, ki te navezanosti niso razvili ali pa so jo razvili v 

nezadostni meri, so bili v preteklosti zaznamovani z večkratno zavrnitvijo bioloških staršev. 

Prav tako rejniki in posvojitelji ne-navezanih otrok niso negovali tako toplih in občutljivih 

odnosov z otroki kot rejniki oziroma posvojitelji varno navezanih otrok. Nekateri rejniki 

imajo teţave pri razvoju pozitivnih občutkov do otroka, ki z njimi ni preţivel zgodnjega 

otroštva, in tudi do otroka, ki iz svoje preteklosti prinaša mnoge psihosocialne probleme. 

Stopnja psihosocialnih problemov se kaţe kot pomembno večja v ne-navezani skupini otrok, 

in sicer v meritvah vedenjskih teţav, čustvenih teţav in hiperaktivnosti. Prav tako ti otroci 

kaţejo več teţav pri izraţanju občutij, še posebno občutij naklonjenosti in zadovoljstva 

(Rushton idr., 2003). Če so torej pri teh otrocih travmatična doţivetja pustila preveliko 

duševno, psihosocialno in vedenjsko oškodovanost, spontanega raziskovanja in učenja sploh 

niso sposobni. Še več, zaradi neprilagojenosti jim grozi ponoven »izgon« iz novega, 

domnevno varnega rejniško-druţinskega okolja, kar le še doprinese k otrokovemu 

razočaranju, negotovosti, strahu, nerazumevanju in nezaupanju v sočloveka. Na to opozarjajo 

tudi avtorji Tavistock Training Publications (2006, po Kenrick idr., 2006), ki pravijo, da je 

groţnja razpada rejniškega odnosa resna, ker izzivi resnih čustvenih in vedenjskih teţav ne 

spadajo v kontekst vsakodnevnih izkušenj večine staršev.  

Colova (2005) je raziskovala vpliv motivacije za rejništvo na razvoj varne navezanosti 

dojenčka na njegovega skrbnika. Ugotovila je, da določeni motivacijski dejavniki, kot je ţelja 

po povečani druţini in socialna skrb za skupnost, vodita k varni navezanosti dojenčkov v 

odnosu do skrbnikov. Medtem pa motivi za rejništvo, kot so nadomestitev odhoda bioloških 

otrok od doma, ţelja po posvojitvi, verski ali duhovni interes, v večji verjetnosti vodijo k     

ne-varnem odnosu. Avtorica pojasnjuje, da ti rejniki ne znajo postaviti potreb otroka pred 

svoje potrebe ali skrbi, kar negativno vpliva na razvoj odnosa. 

Pomemben izziv v aplikaciji teorije navezanosti na področje rejništva je v tem, da so se tako 

teorije kot večina raziskav tradicionalno osredotočile na starševstvo v relaciji navezanosti pri 

dojenčkih. Medtem pa otroci, ki prihajajo v rejništvo, večinoma ustvarjajo novo navezanost v 

času njihovega »srednjega« otroštva ali celo v času mladostništva (Schofield idr., 2000; 
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Triseliotis, 2002, po Schoefield in Beek, 2005). Zato je nujna identifikacija podobnosti in 

razlik v zagotavljanju »varne baze« za dojenčke in za starejše otroke. Schoefieldova (1998) 

ugotavlja, da v starševstvu starejših otrok v rejništvu obstaja nenehna napetost med 

občutljivim odzivanjem na otrokove specifične čustvene potrebe (kot posledico vrzeli in 

nepravilnosti v njegovem zgodnjem razvoju) ter spodbujanjem k njihovi starosti primernim 

akademskim in socialnih kompetencam v trenutno realnem svetu šole, vrstnikov in skupnosti. 

Od tod sledi potreba po elementu, ki bi zdruţeval notranji in zunanji svet rejniških otrok. 

Avtorica predlaga pomoč uporabe ekološkega okvira Bronfenbrennerja, saj naj bi po 

Schoefieldovi in Beekovi (2005) razumevanje in promocija otrokovih razvojnih potreb ne 

upoštevala le procesov nezavednega, pač pa tudi realnost vsakodnevnega ţivljenja. Rejniški 

otroci pa potrebujejo pomoč na obeh straneh. 
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4 STARŠEVSTVO REJNIKOV 

 

4.1   Vzgoja  

 

Ţerovnikova (1996) opredeli druţino kot vzgojno celico, ki je najmanjša ţivljenjska skupnost 

in je obenem tudi najmanjša druţbena celica ter izhodišče ţivljenjske vrednostne 

usmerjenosti. Druţinsko bivanje je prostor, ki omogoča ţivljenje in razvoj posameznika v 

najnaravnejši obliki, z največjim medsebojnim darovanjem; je predajanje rodbinskih danosti 

in modelov (stilov); je ohranjanje individualnosti in človekove enkratnosti. Avtorica pravi, da 

ko govorimo o druţinski (in institucionalni) vzgoji, govorimo o dveh skrajnih oblikah: o 

pedagoškem pesimizmu in pedagoškem optimizmu. Če pedagoški pesimizem zagovarja 

nespremenljivost dednih danosti, pedagoški optimizem polaga v njihovo spremenljivost 

velika pričakovanja − od prevzemanja vzgojnih vzorcev svojih staršev do instinktivne 

vzgojne sposobnosti staršev, pa do izobraţevalnega momenta (splošnega in specialnega) ter 

tistega najpomembnejšega pri starševstvu: poklicanost osebe k starševstvu. Ţerovnikova 

omenja še vmesno stališče, t. i. teorijo konvergentnosti (pribliţevanja), ki daje pomen tako 

danosti, dispozicijam (dednosti) kot okolju, in tudi pedagoški realizem, ki naj bi bil 

najpogosteje zastopan in temelji na podmeni, da tako dednost kot druţbeno okolje ter lastna 

aktivnost postavljajo vzgoji v vsakem konkretnem primeru drugačne meje. Avtorica sklene, 

da je druţinska vzgoja prvi, najtrdnejši in najdaljši vzgojni vpliv pri oblikovanju osebnosti in 

zato najpomembnejši. Drugo mesto pripisuje raznim ustanovam (šole, cerkev itn.), tretje pa 

sredstvom obveščanja (TV, radio, internet itn.).  

Kroflič opredeli vzgojo za bolj ali manj načrtno vodenje gojenca v smeri zgleda (cilja), ki ga 

postavlja vzgojitelj (Kroflič, 1997a). Vendar opozarja, da se moramo zavedati, da se dileme in 

razmišljanja o vzgoji ne pojavljajo le v sodobnem času, pač pa so bila predmet pozornosti ţe 

v samem izvoru tradicije. Človek je ţe od nekaj ţelel vplivati ne samo na svojo usodo in 

delovanje, ampak tudi na sočloveka. Vzgoja je torej prisotna tako na praktični ravni preko 

nujnosti po negi in vzgoji otroka v njegovem najzgodnejšem obdobju ţivljenja, kot na 

teoretični ravni preko moţnosti, ki jih ima človek, da razume in dejavno vpliva na pojave v 

sebi in v svoji okolici (Kroflič, 1997b). Juul (2008) omenja vzgojne metode in pravi, da se je 

o njih v skandinavskem prostoru govorilo zelo samozavestno vse do 70. let prejšnjega 

stoletja, saj so bile pojmovane kot tiste, ki otroku zagotovijo individualni in socialni razvoj. 



Poglajen Ručigaj, K. (2011). Rejnikovo odzivanje na čustvene in vedenjske težave otrok 

 

85 

 

Danes pa, nadaljuje Juul, se mnogo bolj zavedamo, da so otroci druţbena, odzivna in 

empatična bitja. Da se otroci lahko razvijajo, morajo biti v stiku z odraslimi, ki spoštujejo in 

upoštevajo to, kar je v človeku (tudi otroku) človeškega in druţbenega. Zato bi bilo 

uporabljati katerokoli vzgojno metodo destruktivno, ker otrok ni objekt, ampak subjekt. 

Temeljni odnos med otrokom in odraslim bi moral temeljiti na relaciji subjekt−subjekt.  

Vzgoja v oţjem pomenu besede je načrtno, namerno delovanje oziroma vplivanje (predvsem) 

na pripadnike mladega rodu; njen temeljni cilj je čim ustrezneje vključiti jih v obstoječa 

druţinska in druţbena razmerja in druţbeno-kulturno dejanskost. Vzgoja posameznika nastaja 

iz medsebojnega razmerja in komuniciranja. Na osebo, ki se jo vzgaja, ne vplivajo le 

vzgojitelji z načrtno vzgojno in učno dejavnostjo, temveč tudi gojenec vpliva na vzgojitelje. 

Vzgoja je tudi nekaj notranjega, kar poteka v človeku, ki angaţira psihofizične dispozicije, 

človekove umske, voljne in čustvene potenciale. Zato Ţerovnikova govori o vzgojnem 

procesu kot o samovzgoji. Svetovalci za druţinsko ţivljenje poročajo, da bi si vsak par staršev 

moral pridobiti nekaj znanja o človekovi osebnosti in o vzgoji otrok, preden je otrok rojen, 

kajti uspešno vzgajati ni moč v posnemanju lastnih vzgojiteljev, ni moč le prevzeti metod iz 

vzgojne preteklosti staršev, potrebna so tudi druga znanja. Vsaka osebnost, vsak čas, ki ima 

svoje značilnosti, odraţa »svojo dobo« posebnosti, ki jih starši lahko spoznavajo v odkritjih 

psihologije otroka, sociologije, pedagogike, antropologije itn., v splošnih zakonitostih razvoja 

otrokove osebnosti in v njegovih telesnih, duševnih in duhovnih potrebah. O »zdravem« 

druţinskem vzdušju Ţerovnikova govori, ko med druţinskimi člani vladajo prisrčna čustva, v 

medsebojnem razumevanju pa nastopa vedrina, sporazumevanje in pripravljenost za 

sodelovanje. Kot »nezdravo« druţinsko vzdušje pa avtorica pojmuje okoliščine, ko med 

druţinskimi člani vladajo ravnodušnost, splošna duševna neprizadetost ali neprestana 

čustvena napetost, ki se stopnjuje v nestrpnost ali celo v odkrito sovraţnost. Druţinsko 

vzdušje je v veliki meri odvisno od osebnosti staršev, od vsebine njunega zakona, od njune 

ciljne usmeritve. Kaţe se tudi v duševnem zdravju in duševni trdnosti ter osebnostni 

uravnovešenosti druţinskih članov (Ţerovnik, 1996).  

Tomorijeva (1989) piše, da na način vzgoje in vzgojni slog vpliva veliko dejavnikov: 

vzgojiteljeva osebnost, njegovo pojmovanje vzgoje, njegova čustva in pričakovanja, odnos s 

partnerjem, način ţivljenja in organizacije v druţini, vrednote, po katerih uravnava ţivljenje, 

vzgojne tradicije, po katerih je bil vzgajan, gmotne zadeve, ki mu omogočajo ali omejujejo 

vzgojo itn. Razlika v vzgojnih slogih otroku ne škoduje, če se različni slogi med seboj 

dopolnjujejo in so si komplementarni, torej če si ne nasprotujejo in se ne spodbijajo. 

Gostečnik (2000) v vzgoji poudarja edinost staršev, ki, kot pravi, lahko izvira le iz dobrega 



Poglajen Ručigaj, K. (2011). Rejnikovo odzivanje na čustvene in vedenjske težave otrok 

 

86 

 

partnerskega odnosa. To ne pomeni, da se pričakuje sloţnost v vseh pogledih na vzgojo, saj je 

popolnoma jasno, da vsak partner prinese iz svoje druţine določne modele vzgoje. Partnerja 

imata lahko enake, podobne ali različne poglede na vzgojo, ki pa jih morata usklajevati, če 

ţelita pravilno vzgajati. Pred otrokom je enoten nastop nujen, saj sicer otrok neenotnost opazi 

in jo začne izkoriščati (Gostečnik, 2000). Juul (2008) vzgojne enotnosti staršev ne vidi kot 

»nujne« starševske komponente. Pomembneje se mu zdi, da se starši strinjajo o tem, da je 

sprejemljivo, da se ne strinjajo. Trdi, da le v primeru, ko starši doţivljajo razlike v pogledih 

kot napačne ali nezaţelene, otroci postanejo negotovi. Med za otroka ogroţajoče vzgojne 

dejavnike pa uvršča Uletova (2000) nestalno vzgojo staršev, tj. vzgojo, pri kateri se enkrat 

neko vedenje kaznuje, naslednjič pa sploh ni opaţeno. Ti starši so običajno povsem preţeti z 

njihovim trenutnim razpoloţenjem, izkazujejo starševsko negotovost in so tudi osebnostno 

pogosto labilni, preobremenjeni in nezadovoljni. 

Otroci (tudi znotraj iste druţine) se med seboj razlikujejo v odnosih s starši in sorojenci, poleg 

tega se med seboj razlikujejo tudi odnosi istih otrok z različnimi ljudmi. Otrokovi socialni 

odnosi s starši, sorojenci in vrstniki so pomembni za njegov čustveni, socialni, osebnostni, 

govorni in spoznavni razvoj: so kontekst, v katerem poteka socializacija, pridobivanje 

spretnosti sporazumevanja, razvoj nadzora nad čustvenim doţivljanjem in izraţanjem, 

oblikovanje pojma o sebi, usvajanje jezika itn. (Dunn, 1993, po Kavčič in Zupančič, 2006).  

 

4.1.1 Starševstvo 

 

Starševstvo je v svoji naravi poloţeno v mnogoslojne kontekste: druţino, socialne sisteme, 

kulturo, subkulturo itn. (O'Connor, 2002). Druţina pa je tista, ki poleg fizične nege in skrbi za 

otroka pokriva najširši razpon aktivnosti: nudenje topline in odzivnosti, oblikovanje strategij 

kontrole, negovanje odnosov, vnosi v kognitivni in intelektualni razvoj otroka, zagotovitev 

varnosti in stabilnosti. Optimalni pristop vključuje občutljive in dovzetne medsebojne odnose, 

ki gojijo čustveno varnost, navezanost in osebno raziskovanje (Baumrind, 1971; Parker idr., 

1979, oba po Lipscombe idr., 2003) ter konsistenten in neagresiven nadzor, ki postavlja čvrste 

in jasne meje (Paterson, 1982, po Lipscombe idr., 2003). Čačinovič Vogrinčičeva (1992) 

omenja pomembnost razvidnih odnosov znotraj članov neke skupnosti in pojasnjuje, da so 

razvidni odnosi tisti, s katerimi se je mogoče spoprijeti in ki jih druţina zmore osvestiti.  

Thomas (2005) govori o zadovoljitvi temeljnih otrokovih potreb in razloţi termin otrokove 

potrebe nasproti otrokovi interesi. Medtem ko so prvi termin posvojili psihologi (besedo 
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»potreba« so uporabljali v smislu človeških »gonov in ţelja«, kasneje pa so razvojni psihologi 

aplicirali koncept zlasti v povezavi z otrokom, torej njegovimi potrebami), je pravna stroka 

razvila koncept »v interesu otroka« (ang. best interest), da bi s tem pokazali zavzemanje 

prava kot stroke za uveljavitev idej, kaj je najbolje za otroka. Thomas sicer otrokove potrebe 

deli na dve relaciji potreb:  

a) iste potrebe vseh otrok, ki morajo biti zadovoljene, če naj se otrok razvije v 

zdravega posameznika, 

b) specifične, svojske potrebe posameznega otroka. 

Pringle (1974, po Thomas, 2005) podrobneje omenja štiri vrste potreb:  

1. otrokova potreba po ljubezni in varnosti − otrok torej mora izkusiti ljubeč odnos, 

konsistenco in pripadnost druţini, 

2. otrokova potreba po novih izkušnjah – otrok mora imeti priloţnost za raziskovanje in 

izkusiti mojstrstvo izvedbe neke naloge, 

3. otrokova potreba po hvali in priznanju – vzpodbuda otroka je kritično pomembna, 

4. otrokova potreba po odgovornosti – otrok naj bi razvijal neodvisnost znotraj varnega 

ogrodja. 

Nekateri drugi avtorji so seznam otrokovih potreb zasnovali še širše. Bryerjeva je (1988, po 

Thomas, 2005) je otrokove potrebe organizirala v pet poglavij: fizične, socialne, čustvene, 

izobraţevalne ali intelektualne in etične. 

Starše, ki ne znajo, zmorejo ali nočejo sodelovati pri zadovoljitvi otrokovih bistvenih potreb, 

Tomorijeva (2000: 101−102) označi kot neustrezne starševske like (očetovski in materin lik), 

ki pripomorejo k razvoju čustvenih in vedenjskih teţav pri otrocih. Pri tem loči neustrezne 

starševske like očeta:  

 odsoten ali čustveno nedostopen oče (otrok je brez pravih identifikacijskih vzorov in 

spodbud, sin je brez gotovosti vase, hči je brez varnega občutja s strani moškega lika), 

 agresiven, kaznujoč in trd oče (otroci se ob takšnem očetu odzivajo z uporom in 

kljubovalnostjo, in sicer povsod, kjer je to le mogoče; so brez zaupanja vase), 

 alkoholiziran, neobvladan in impulziven oče (ne spodbuja stabilnosti, vztrajnosti in 

strpnosti, zbuja negotovost in bojazen; okolje je v mučni negotovosti in pričakovanju 

nečesa hudega), 

 oče, ki ni vključen v širše socialno okolje (ne daje druţini pravih smernic, spodbud, 

vzorov). 

Neustrezni starševski liki matere pa so:  
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 nemočna, resignirana, pasivna in pogosto tudi depresivna mati (ne spodbuja volje, 

vedrine in pozitivnega odnosa; sinu se je teţko osamosvajati, je nasilen, hči pa se v 

bojazni, da bi ji bila podobna, vede do nje sovraţno oziroma manipulativno), 

 hiperaktivna, brezpogojna in nesmiselno zaščitniška mati (otroku ponuja vzorce 

narcisizma, nerealnih pričakovanj, brez empatije in vzorcev prilagajanja), 

 dominantna, oblastna in lastniška mati (v otroku sproţa občutje nepomembnosti, 

neustrezno prilagojenost, tudi razdiralnost).  

Neustrezne starševske like lahko v določeni meri projeciramo na področje rejništva. Otroci v 

rejništvu nemalokrat prihajajo iz disfunkcionalnih druţinskih okolij in so zato visoko rizični 

za razvoj čustvenih in vedenjskih motenj. Pri reševanju njihove stiske je zato pomembno, da 

sta rejniška starša »ustrezna starševska lika«, saj v nasprotnem primeru lahko upravičeno 

pričakujemo poglobitev ţe obstoječih otrokovih teţav. 

Mupinga idr. (2002) razlikujejo učinkovito starševstvo, ki ga povezujejo z nekaterimi socialno 

kompetentnimi izidi (ustrezen kognitivni razvoj, razvoj primernih norm, moralnega 

karakterja) ter negativno starševstvo, ki ga asociirajo z oblikami socialno nekompetentnih 

izidov, kot sta na primer delinkventnost in zloraba drog pri otrocih. 

Wilsonova (2006) pravi, da je odgovorno starševstvo ena najteţjih in najbolj izzivajočih nalog 

vsakega rejnika, in s tem v zvezi razvije termin odgovorno starševstvo z identifikacijo dveh 

glavnih komponent rejniškega starševstva:  

 potreba in moč rejnika po soočenju s teţavnim vedenjem otroka,  

 obstoj rejnikove čustvene občutljivosti, ki otroku omogoča, da se počuti varnega, 

samozavestnega in neogroţenega zaradi strahu pred zavrnitvijo. 

Koncept »psihološkega starševstva« zagovarja idejo (Richards, 1986, po Thomas, 2005), da 

starševstvo ni le stvar genetike ali formalnih odnosov, ampak predvsem čustev. Otrok ima 

pravico, da ţivi skupaj z osebo, ki jo dojema kot »pravega starša«, saj je ta nanj navezan in 

zanj tudi primerno skrbi. »Pravi starš« je lahko biološki starš, sorodnik ali pa tudi rejniški ali 

adoptiven starš. Thomas (2005) opozarja na dva poudarka: 

1. odnos med otrokom in staršem (tako biološkim, predvsem pa pri nebiološkem) 

običajno potrebuje nekaj časa, da se lahko razvije v »psihološko starševstvo«; 

2. največkrat nam lahko le otrok pove, kje se počuti varno, kje občuti, da zanj skrbijo in 

kje občuti pripadnost. Pri tem pa ni nepomembno dejstvo, da otrok lahko izrazi svoje 

občutke preko neposredne komunikacije v besedah ali pa posredno z vedenjem. Za 

oba pa je potrebno občutljivo poslušanje/opazovanje.  
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Schoefieldova in Beekova (2005) sta definirali pet bistvenih dimenzij starševstva, ki sta jih 

povezali s centralnimi razvojnimi cilji teorije navezanosti, in sicer: zaupanje v razpoložljivost, 

odsevno funkcioniranje, oblikovanje dobrega mnenja o sebi, vzpostavitev avtonomije in 

promoviranje članstva v družini. Dimenzije so med seboj v interakciji in jačajo izkušnjo 

otrokove varne baze. Vsaka izmed dimenzij je lahko del posameznega nivoja v ciklu, obenem 

pa vsaka dimenzija prispeva k interakciji z drugo − tako v starševskih kvalitetah kot razvojih 

izidih. V teoriji navezanosti se poudarjajo mentalne predstave in notranji delovni modeli, zato 

sta avtorici oblikovali model (slika 1), ki je poudaril povezanost med kognicijo in vedenjem, 

mišljenjem in delovanjem.  

 

Slika 1: Zagotavljanje varne baze 

 

  

 

 Zaupanje v razpoloţljivost 

Za zdrav čustveni razvoj vsi otroci potrebujejo občutek, da lahko zaupajo v razpoloţljivost 

svojega primarnega skrbnika, ki je dostopen (ampak ne vsiljiv ali odvisen), čuječ za njihove 

signale potrebe in pripravljen zagotoviti kakršnokoli potrebno skrb in obrambo. Po Bowlbyju 

(1969/1982, 1988, po Schoefield in Beek, 2005) je posledica zaupanja v razpoloţljivost 

skrbnika ta, da otroci lahko raziskujejo, se učijo, se dobro razvijajo in uspešno obvladujejo 

strahove. Quinton idr. (1998, po Lipscombe idr., 2003) pravijo, da sta starševska odzivnost na 
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otroka in njegovo polno sprejemanje (razumevanje otroka, naklonjenost pri ravnanju s 

strahom, ţalostjo, kljubovanjem in nesprejemljivim vedenjem) pomembna atributa rejniškega 

starševstva. Lipscombova idr. (2003) so v svoji raziskavi 16 % rejnikov uvrstile med 

»neobčutljive rejnike«, tj. rejnike, ki potreb ali skrbi otrok niso znali prepoznati, niti se nanje 

ob morebitnem prepoznanju niso uspeli ustrezno odzvati. Medtem je okoli 50 % rejnikov 

kazalo visoko odzivnost, tj. rejniki so prepoznavali tudi neverbalne znake otrok, znali pa so 

predvideti tudi za otroka izzivajoče okoliščine. Ključen element občutljivega odzivanja je 

zmoţnost rejnika, da prepozna v otroku njegovo čustveno in razvojno starost ter v skladu z 

njo nadalje tudi ravna. Vključitev rejnikov v izobraţevanja o psihološkem razvoju otroka ter s 

tem boljše zavedanje rejnikov, da pri otroku lahko pride do večje razlike v kronološki starosti 

in čustveni ter razvojni starosti otroka, je zato bistvena. Neodzivni rejnik je zmoţen 

prepoznati le kronološko starost otroka in se mu zato ne zna/zmore pribliţati. V isti raziskavi 

je več kot 40 % mladostnikov kazalo vedenja, ki so primerna niţjim starostnim obdobjem od 

njihovega realnega, medtem ko so preostali mladostniki kazali zrelejši nastop od 

pričakovanega. Pomemben je moment rejniških otrok, da znajo, zmorejo in dobijo moţnost 

govorjenja o negativnih izkušnjah v ţivljenju. Otroci v rejništvu, ki so imeli priloţnost, da so 

govorili o svojih preteklih izkušnjah, imajo manj nastanitvenih razdorov kot tisti otroci v 

rejništvu, ki te priloţnosti niso imeli. Rejnik mora biti tu občutljiv predvsem na moment, ko je 

otrok voljan spregovoriti o svojih travmah, in nato tudi pripravljen, da otroku da občutek 

sprejetosti in tudi čas, ko se mu lahko zaupa (Lipscombe idr., 2003). 

 Odsevno funkcioniranje 

Temeljna naloga staršev od rojstva otroka naprej je, da otroku pomagajo osmisliti sebe ter 

druge ljudi in svet okoli njih. Otrokovo zmoţnost, da razmišlja o svojem lastnem razmišljanju 

in razmišljanju drugih, imenujemo odsevno funkcioniranje (Shoefield in Beek, 2005). To torej 

omogoča otroku razumeti mnenja, občutke, odnose, ţelje, upanja, znanja, predstave, načrte 

drugih ljudi. Raziskovanje pomena delovanja drugih je bistveno povezano z otrokovo 

zmoţnostjo osmisliti in poiskati pomen njegovih lastnih izkušenj, kar lahko kritično prispeva 

k regulaciji afektov, kontroli impulzov, samoopazovanju itn. (Fonagy in Target, 1997, po 

Shoefield in Beek, 2005). Hendrix in Huntova (2006) pišeta o zrcaljenju otroka, ki na vsaki 

stopnji razvoja otroka poteka na drug način. V zgodnjem otroštvu zrcaljenje poteka preko 

gibov, kretenj, grimas: ko se zasmeji otrok, se zasmejimo nazaj, ko se oglaša, se oglašamo 

tudi mi – to velja za vsa čustva, ki jih otrok izkazuje. Starejšega otroka zrcalimo z besedami. 

Avtorja pravita, da je zrcaljenje najboljši način, da otroku povemo: »V redu si.« saj je to tisto, 

kar ţeli vedeti in slišati prav vsak otrok. Sposobnost zrcaljenja otrokovih čustev in dejstvo, da 
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je starš sestavni del otrokove izkušnje, sta temeljni sestavini zavestnega starševstva. Starš tako 

ve, kaj mora storiti, da bi ohranil ravnovesje med zadovoljevanjem otrokovih potreb in 

postavljanjem meja. Starš, ki je usklajen z otrokovimi potrebami, ve, kdaj otrokove potrebe 

zadovolji, ko reče da, in kdaj jih zadovolji, ko reče ne.  

 Razvijanje dobrega mnenja o samem sebi 

Za vsakega otroka je pomembno, da ima dobro mnenje o sebi, saj tako laţe obvladuje nove 

izzive in sprejema dobre odločitve. Starši ţe od rojstva otroka negujejo njegov pozitiven 

občutek o sebi, in sicer s polnim in brezpogojnim sprejemanjem, ljubečimi besedami, gestami, 

glasom. Otrok tako ponotranji občutke ljubljenosti, ve, da je oseba, za katero je drugim mar, v 

kateri najdejo veselje, pa tudi skrb. Med odraščanjem starši otroka še naprej spodbujajo, ga 

hvalijo, sprejemajo njihove negativne in pozitivne lastnosti, se zavedajo njegovih talentov in 

mu kaţejo njegovo vrednost. Otroci so zato zmoţni sprejemati poraze, ceniti sebe in druge za 

to, kar so, znajo sprejemati in nuditi pomoč, ljubezen, pozornost in toplino (Schoefield in 

Beek, 2005). Juul (2008) razlikuje med izrazom samozavest in samospoštovanje, ki ju po 

njegovem mnenju vse prevečkrat zamenjujemo. Za »samospoštovanje« pravi, da je 

sestavljeno iz našega védenja o sebi in doţivljanja sebe. Nanaša se na to, kako dobro se 

poznamo in kako doţivljamo to, kar o sebi vemo – občutenju sebe. Ljudje z zdravim, dobro 

razvitim občutkom samospoštovanja so v sebi zadovoljni in se počutijo dobro v svoji koţi, 

nasprotno od tistih z nizkim občutkom samospoštovanja, ki so nenehno negotovi, sumničavi 

in polni občutkov krivde. Samozavest pa Juul razlaga kot mero, s katero izraţamo vero v 

svoje sposobnosti – v to, koliko smo za to in ono spretni, pametni, nerodni ali nesposobni. 

Nanaša se na to, kaj lahko doseţemo. Pojma sta torej različna, a povezana, saj je le človek z 

zdravo mero samospoštovanja tudi samozavesten. Zavesten starš (Hendrix in Hunt, 2006) 

zato vselej ohranja otrokov občutek lastne vrednosti, ker se izogiba sramotenju in 

podcenjevanju ter tudi izpostavljanju otrokovih napak v javnosti, ker bi se sicer otrok počutil 

slabo zaradi samega sebe, ne pa zaradi svojih dejanj. Zavestni starš se tudi izogiba 

kritiziranju. Poklicni kritik ocenjuje predstave, poklicni učitelj pomaga učencu doseči vse, 

česar je sposoben. Zavestni starš pa lahko uţiva v doseţkih otroka, a ne pretirava, ker ni ne 

kritik ne učitelj. Pomembna sta mu le otrokova rast in samopodoba. Ko pa je na mestu kritika, 

naj ta poteka prek smernic zavestnega pogovora, saj z njo ţelimo otroka podpreti, ne zatreti.  

Otroci, ki prihajajo v rejništvo, pogosto niso bili deleţni ljubeče skrbi staršev. Nasprotno, 

izkusili so neprimerno starševstvo, ki je v njih naselilo občutke neljubljenosti. Skrb in interes 

staršev zanje sta bila pogosto raztresena, nepredvidljiva, pa tudi pogojena glede na vedenje ali 

odziv otroka. Druţinsko okolje je morda bilo zelo strašljivo. Vse to otroka lahko pripelje do 
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misli, da je on sam kriv za vse negativne druţinske dogodke, zaradi česar se vidi kot 

nevarnega, slabega in vrednega, da se ga kaznuje. Ker je pozitivna samopodoba rejniških 

otrok redka, občutki neljubljenosti, nevrednosti in krivde za vse pogosti, zmanjšana pa 

zmoţnost sprejemanja sebe, topline in pomoči drugega, bi morala biti temeljna naloga rejnika 

popolno sprejemanje otroka, potrpeţljivost v vseh ozirih ter oddajanje občutkov sprejetosti in 

ljubljenosti. Šele nato se lahko začne razvijati otrokova pozitivna samopodoba in s tem 

zavedanje o vrednosti samega sebe. Rejniški starši se običajno zavedajo pomembnosti 

popolnega sprejemanja otroka, da bi otrok pridobil na pozitivnem pogledu nase. A nuditi 

popolno sprejemanje je včasih za rejnike zelo teţko, še posebno ko otrok izkazuje 

provokativno vedenje, ki pravzaprav izvablja njihov negativen odziv, ali v primerih, ko so 

rejnikova hvala, toplina in naklonjenost s strani otroka zavrnjene ali narobe razumljene. 

Potrpeţljivost in druge starševske veščine so zato dragocene pri ukvarjanju s temi vedenji, še 

posebno ko moramo otroku v vsakem trenutku dati občutek, da je sprejet in cenjen, pa če 

izkazuje pozitivno ali negativno vedenje. To je osnova, iz katere potem lahko izhajamo, ko 

prispevamo k razvoju pozitivne samopodobe. Otroci se učijo sprejemati sebe in druge, se 

ceniti in v končni fazi odpustiti samim sebi in drugim, ko stvari ne gredo tako, kot so si 

zamislili, ter si ponovno povrniti pozitivno mnenje o sebi (Schoefield in Beek, 2005). 

 Promoviranje avtonomije 

Samozavest kot rezultat višjega mnenja o samem sebi se povezuje s samoučinkovitostjo. 

Kmalu po rojstvu občutljivi, reflektivni starši ustvarijo priloţnosti, da se njihovi dojenčki 

počutijo vplivne in uspešne, saj na signale stresa, osamljenosti, veselja reagirajo takoj in 

predvidljivo. Dojenčki tako hitro pridejo do spoznanja, da je tudi njihovo lastno vedenje tisto, 

ki prinaša določene odzive staršev. Iz teh zgodnjih izkušenj se otroci naučijo, da si lahko 

zajamčijo zadovoljitev potreb tudi s pomočjo lastnih virov in da imajo tako nekaj nadzora nad 

svojim okoljem. Občutljivi starši zagotavljajo varno bazo s tem, da so fizično in čustveno 

dostopni, da omogočajo in podpirajo otroka pri raziskovanju sveta, mu ponudijo različne 

moţnosti raziskovanja, pomagajo k avtonomiji in podpirajo neodvisna vedenja. Sposobni so 

sodelovati s svojim otrokom pri zadovoljevanju njegovih potreb in talentov ter si zagotoviti 

nadzor in vpliv preko pogajanj z otrokom. Na tej osnovi so otroci socialno učinkoviti in 

zadostni ter kaţejo večjo proţnost, ko pridejo v neugodno situacijo (Rutter, 1999; Sroufe, 

1997, po Schoefield in Beek, 2005). Ker rejniški otroci pogosto prihajajo v rejništvo iz slabo 

funkcionalnih druţin, kjer so razvili nizko stopnjo avtonomije, lahko namestitev v rejniško 

druţino tem otrokom odvzame še tisto moč, ki jo morda imajo. Nekateri otroci po prihodu v 

rejništvo pa se, nasprotno, počutijo neverjetno močni, kar dokazujejo sebi in drugim z 
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upiranjem na vseh področjih in z vsemi močmi ter tako pravzaprav izsilijo zlom več rejniških 

namestitev (Schoefield in Beek, 2005). Nekatere raziskave potrjujejo, da so bili rejniški otroci 

z nizko stopnjo samozavesti pri šolskem delu manj uspešni od primerljivih vrstnikov, razvili 

so šibke ali slabe socialne odnose s sovrstniki v šoli, izkusili slabšo kvaliteto nastanitve ter 

bili izpostavljeni večjemu riziku zloma rejniške nastanitve. Nasprotno so bili rejniški otroci, 

ki so kazali neko stalno ali posebno veščino, samozavestnejši in so tudi laţje in kvalitetneje 

vzpostavljali odnose s sovrstniki, kar je pripomoglo k večji moţnosti za kvalitetno rejništvo. 

Rejniški starši pri tem igrajo veliko vlogo preko spodbud in podpore, a kot kaţejo nekatere 

raziskave, kar 40 % vseh rejnikov ne nudi podpore oziroma le malo spodbuja otroke, da bi ti 

razvili potrebne ţivljenjske veščine. Če torej na eni strani ni zaţelena pasivnost rejnikov pri 

spodbujanju otroka k samozavestni drţi, pa se obenem opozarja tudi na nevarnost pretirane 

spodbude samostojnosti otroka v rejništvu, ki lahko privede to tega, da se otrok nikoli ne bo 

zares vključil in se počutiti domače v rejniški druţini (Lipscombe idr, 2003). Vsa ta dejstva 

osvetljujejo pomembnost rejnikove starševske in vzgojne vloge v krepitvi otrokove 

samopodobe, samozavesti, samooskrbe in neodvisnosti ter v spodbujanju pozitivnih in toplih 

medvrstniških aktivnosti otroka. Če so vse te spodbude in čutenja otroku predstavljena v 

pravšnji meri, če je vpletenost rejnikov v otrokovo šolsko in drugo socialno okolje primerna 

in je imel otrok moţnost razviti potrebne ţivljenjske veščine, je večja tako samoučinkovitost 

otroka kot njegova ţelja po raziskovanju in širšem druţbenem udejstvovanju, kar v končni 

fazi pomeni krepitev moţnosti za uspešno delovanje otroka v postrejniškem času.  

 Promoviranje članstva v druţini 

Občutek otroka, da se vedno bolj čuti kot član druţine, da torej druţini pripada, je zelo 

pomemben za stabilizacijski in pomirjujoč učinek. Ta občutek pa se še zdaleč ne krepi le 

preko ene osebe znotraj rejniške druţine, temveč preko vseh, ki so del nje (Schoefield in 

Beek, 2005). Članstvo v druţino se prenese na otroka preko staršev in drugih sorodnikov, 

običajno z rojstvom. Je pomembnega značaja za zdrav čustveni in psihosocialni razvoj. 

Članstvo v druţini določa vrsta pričakovanj, norm in vrednot ter tudi vsebuje določene 

zadolţitve in obveznosti, ki delujejo v obeh smereh med starši in otroci. Brezpogojno 

zagotovilo članstva v druţini otroku prinaša varno oporo in zatrditev praktične in čustvene 

solidarnosti in opore v ţivljenju. Nasprotno pa, če otrok te pripadnosti druţini nima ali je ne 

čuti v celoti, se pri njem pojavi občutek psihološke in socialne zmede (Allan, 1996; 

Schoefield, 2002, 2003, po Schoefield in Beek, 2005).  

Howe in Fearnley (2003) navajata več raziskav (Fearnley, 2000; Keck in Kupecky 1995; 

Levy in Orlans, 1998; Orlans in Levy, 1995), ki ugotavljajo, da se tudi mnogo zlorabljenih, 
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zavrnjenih in zanemarjenih otrok, ki so razvili prilagoditvene strategije osnovane na kontroli, 

izogibanju ali na potlačenih čustvih, sčasoma vključi v novo druţino. Poudarjajo pa, da je 

potrebno zavedanje, da otroci iz zgodnjih let ţivljenja prinesejo s seboj kontrolirajoča 

vedenja, ki istočasno mejijo tako na strah kot na agresijo. Otroci od svojih rejnikov zato 

zahtevajo veliko skrbi in pozornosti, saj so nenehno na meji velikih teţav. Schoefieldova in 

Beekova (2005) zato poudarjata, da v rejništvu v tej dimenziji lahko izpostavimo zlasti dva 

izziva: (1) izziv vključitve otroka v druţino kljub pomanjkanju bioloških in zakonitih vezi ter 

kljub moţnemu skepticizmu tako strokovnih delavcev kot skupnosti, da bi ta odnos lahko 

presegel stopnjo »začasnega«, (2) vključitev otroka (zlasti starejših let) v druţino ob 

zavedanju, da se ta otrok čuti tudi kot član svoje matične druţine. 

 

4.1.2 Vzgojni slog starševstva  

 

Vzgojnega sloga starševstva sicer ne moremo uvrstiti neposredno med veščine starševstva, 

lahko pa govorimo, kot pravita Darling in Steinberg (1993, po George, 2004), o interakcijski 

klimi starši−otrok. Gostečnik (1999) o vzgojnem slogu pravi, da je to način, kako starši 

namerno ali nenamerno pristopajo k otrokom in mladostnikom, kako jih vzgajajo za 

odgovornost, kako poteka odločanje, kakšen je njihov odnos do otrok in mladostnikov in kaj 

pomeni ta odnos za njihovo zorenje in osamosvajanje. 

Baumrind (1991) je naštel tri bistvene dimenzije starševskega vedenja, za katere je verjel, da 

so občutljive na razvojne potrebe otrok in mladostnikov: (1) topla in odzivna vpletenost 

staršev v odnosu do otrok, (2) starševska spodbuda otrok k psihološki avtonomiji in 

individualizaciji preko neprisilne discipline in (3) starševske zahteve, ki so primerne starosti 

in vedenju otroka, starševsko postavljanje meja in nadzor otroka. Na podlagi teh treh dimenzij 

je Baumrind (Mupinga idr., 2002; Herz in Gullone, 1999) v 60. letih 20. stoletja kot prvi avtor 

predstavil originalno tipologijo treh vzgojnih slogov. Razlikoval je: 

1. avtoritativni vzgojni slog − zdruţuje toplino in podporo znotraj urejenega 

disciplinskega okvira, ki je dovolj fleksibilen, da se prilagaja razvojnim potrebam 

otroka (Brenner in Fox, 1999, po Lee, Daniels in Kissinger, 2006);  

2. avtoritarni vzgojni slog – poglavitni vrednoti tega vzgojnega sloga sta ubogljivost in 

omejevanje avtonomije otroka, kar prispeva k manjši vključenost otroka v vrstniško 

druţbo, manjši splošni zadovoljnosti otroka z ţivljenjem in večji negotovosti, 

boječnosti in sovraţnosti (Baumrind, 1966; Kaufman, Gesten in Santa-Lucia, 2000, 

oba po Lee idr., 2006);  
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3. permisivni vzgojni slog – poudarja odzivnost staršev do otroka, vendar pa je neuspešen 

pri postavljanju primernih in nujnih disciplinskih meja (Lee idr., 2006). 

Baumrind je kasneje k omenjenim trem osnovnim vzgojnim slogom dodal še četrti vzgojni 

slog: zapostavljajoč vzgojni slog, ki predpostavlja (različne) stopnje starševskega nezanimanja 

za otroka, premajhno starševsko vpletenost v otroka in minimalno odzivnost na otrokove 

potrebe in vedenje (Brenner in Fox, 1999, po Lee idr., 2006). Konceptualiziral je sicer tudi še 

nekatere druge manj prevladujoče in razširjene vzgojne sloge: odklonilno-zapostavljajoč, 

odpadniški (disidentski), avtoritativno-odpadniški in avtoritarno-odklonilno-zapostavljajoč 

vzgojni slog (Mupinga idr., 2002).  

V strokovni literaturi sta med najpogosteje uporabljenimi klasifikacijami Baumrindova 

klasična shema treh vzgojnih slogov (Mupinga idr., 2002) in po Baumrindu povzeta tipologija 

štirih prevladujočih tipov vzgojnih slogov staršev (Lee idr., 2006). Kljub čvrsti podpori teh 

dveh Baumrindovih tipologij vzgojnih slogov pa nekateri avtorji poznajo nekoliko 

diferencirane vzgojne sloge. Med avtorje, ki so originalno operacionalizirali štiri vzgojne 

sloge, nekateri (Herz in Gullone, 1999) prištevajo tudi Parkerja idr. (1979) in kasneje še 

Maccobyja in Martina (1983). Herz in Gullone (1999) prepoznavata nekatere podobnosti 

Baumrindove klasifikacije iz leta 1967 (ter 1971) in Parkerjeve klasifikacije iz leta 1979 v 

tem, da obe temeljita na dveh dimenzijah: stopnji vzgojne naravnanosti in stopnji discipline 

oziroma kontrole. Govorita pa tudi o razliki med klasifikacijo Parkerja idr. (široko sprejeta 

predvsem v psihološki literaturi) in Baumrindovo klasifikacijo, in sicer jo vidita v tem, da 

Baumrind dimenzijo kontrole povezuje z zahtevnostjo staršev do otroka, Parkerjeva dimenzija 

kontrole pa je opredeljena s preveliko starševsko zaščito in vsiljivostjo.  

Tudi nekateri slovenski avtorji so se ukvarjali z vzgojnimi slogi. Tako Ţerovnikova (1996) 

pozna naslednje vzgojne sloge: avtoritaren vzgojni slog, permisiven vzgojni slog, racionalno 

avtoritativno vzgojo in demokratično družinsko vzgojo. Poleg klasičnih avtoritarnega in 

permisivnega vzgojnega sloga torej avtorica razlikuje med racionalno avtoritativno vzgojo 

(vodi jo močna osebnost, temelji pa na ugledu in veljavi »voditelja druţine«) in demokratično 

druţinsko vzgojo (v kateri vladajo demokratični odnosi). Musek in Pečjak (1996) sta v 

njunem prispevku o tipologiji vzgojnih slogov poudarila prevladujoč vpliv druţinskega okolja 

na socializacijo in osebnostno oblikovanje. Razlike pojasnjujeta v obliki treh 

koordinat/dimenzij: 

1. dimenzija ljubezen − sovraštvo: razlikuje vzgojni slog, ki ga označuje čustvena toplina 

(ljubezen, naklonjenost ...), od vzgojnega sloga, ki ga označuje hladen, odklonilen in morda 

celo sovraţen odnos; 
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2. dimenzija nadzor − svoboda: loči vzgojni slog, za katerega je značilen močan nadzor 

(kontrola), od vzgojnega sloga, kjer je nadzor minimalen, svoboda pa maksimalna;  

3. dimenzija mirna odmaknjenost − zaskrbljena vpletenost: razlikuje vzgojni slog, ki goji 

miren in odmaknjen (vendar ne odklonilen) odnos do otroka, neobremenjen s skrbmi, na drugi 

strani pa vzgojni slog, v katerega se starši ali vzgojitelji vpletajo s pretirano, nevrotično 

zaskrbljenostjo in bojaznijo.  

Avtorja povezujeta predstavljene dimenzije vzgojnega sloga s teţavami in motnjami pri 

osebnostnem razvoju. Pri 1. dimenziji je dokazano, da čustveno topla vzgoja otrok prinaša 

manj vsakovrstnih teţav in problemov, 2. dimenzija nadzora pa ne kaţe ugodnih vplivov v 

nobenem od ekstremnih vidikov te dimenzije (niti močna kontrola, niti popolna 

permisivnost). Nekatere raziskave celo kaţejo, da lahko tako skrajno avtoritarna kot skrajno 

permisivna vzgoja privedeta do podobnih teţav, saj se tako v prvem kot v drugem primeru 

oblikuje nesamostojna in odvisna osebnost z nizko storilnostno naravnanostjo in šibko voljo. 

Musek in Pečjak navajata še drugo razvrstitev vzgojnih slogov, kjer sta izhodišči dve 

dimenziji: 1. dimenzija: sprejemanje in odklanjanje, 2. dimenzija: večji in manjši nadzor. 

Avtorja pa opozarjata na dejstvo, da v večini druţin vzgojni slogi niso povsem tipični ali celo 

skrajni, ampak so dosti pogostejši mešani vzgojni slogi in prijemi, ki vsebujejo prvine in 

sestavine večjega in manjšega sprejemanja, večjega in manjšega nadzora.  

Vzgojni slogi so svoje temelje torej opirali predvsem na dve dimenziji:  

1. pomenu in veljavi otrokove vzgoje, tj. stopnja topline, vzgojna naravnanost in 

sprejemanje ter odzivanje staršev do otrok. Za to dimenzijo bi lahko ugotovili njeno 

bipolarnost, saj je na eni strani definirana z starševsko naklonjenostjo, empatijo in 

bliţino ter na drugi s hladnostjo, brezbriţnostjo in zanemarjanjem (Baumrind, 1968; 

Coopersmith, 1967, oba po Herz in Gullone, 1999). Mladi, ki so s strani staršev 

prejemali visoko stopnjo sprejetosti, kaţejo visoko dojemanje lastne vrednosti in 

kompetentnosti. Nasprotno pa mladi, ki so bili deleţni niţje stopnje sprejetosti, kaţejo 

niţjo samozavest, slabšo samopodobo in slabše mnenje o samem sebi. (Baumrind, 

1968; Coopersmith, 1967; Gecas in Schwalbe, 1986; Graybill, 1978; Lamborn, 

Mounts, Steinberg in Dornbusch, 1991, vsi po Herz in Gullone, 1999). 

2. pomenu in veljavi starševske kontrole nad otrokovimi aktivnostmi in vedenjem (Lee 

idr., 2006). 

Za jasnejše razumevanje in razlikovanje med tremi glavnimi vzgojnimi slogi v nadaljevanju 

navajamo njihove podrobnejše značilnosti:  
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 Represivni ali avtoritarni vzgojni slog  

Represivni ali avtoritarni vzgojni slog uveljavlja moč, nadzor brez topline in dvosmerne 

komunikacije (Fontana, 1995). Pogosto je označen kot avtokratičen, diktatorski oziroma 

tradicionalen. Kot prevladujoč vzgojni slog je vladal v 50. letih 20. stoletja, a še danes ni 

redkost. Avtoritarni starši so pogosto nefleksibilni, kritični, strogi in glasni; oni so tisti, ki 

predpišejo oziroma odredijo absolutne standarde vedenja, ki ne morejo biti niti stvar pogajanj 

niti tema vprašanj (Baumrind, 1995, Damon, 1988, po Mupinga idr., 2002). Avtoritarna oseba 

ima absoluten nadzor in vso moč pri urejanju stvari svojih otrok. Starši pristopajo k otroku s 

poloţaja moči, ki jim jo daje avtoriteta, saj menijo, da zato, ker so starejši, vse vedo. Vsi 

problemi, vse teţave, ki jih ima otrok, so samo njihovi, ker menijo, da otrok ni sposoben 

nositi in reševati problemov. Zato otroku ukaţejo, kaj naj stori, kako naj stori, kje naj stori in 

kdaj naj stori. Ta ima zato zelo malo ali nič moţnosti za spraševanje, izzivanje ali nestrinjanje 

(Popkin, 1990). Temeljna značilnost avtoritarnega vzgojenega sloga je brezpogojna 

ubogljivost druţinskih članov do matere ali očeta. Ţivljenju posameznika vladajo in ga 

obvladujejo predvsem povelja in zahteve, naročila in opomini (Ţerovnik, 1996). Pri starših so 

v ospredju njihovi vzgojni cilji: vzgojiti poslušne otroke, ki dosegajo vse zastavljene cilje in 

so zgled vsem drugim. Pri avtoritarnih starših je zadoščenje ob »dobro opravljenem vzgojnem 

delu« pomembnejše kot dobro in sproščeno počutje njihovih otrok. Juul (2008) v zvezi z 

vzpostavljanjem moči nad otroki pravi, da morajo starši znati vzpostaviti osebno avtoriteto in 

ne avtoritarno moč. 

Otrok vzgajan v avtoritarnem vzgojnem slogu 

Gostečnik (1999: 75−76) za avtoritarno vzgojo pravi, da daje prednost okolju pred 

posameznikom; slednji je zato v tem odnosu vedno v podrejeni vlogi. V represivni vzgoji 

torej otroci nimajo moţnosti odločanja, zato niti nimajo moţnosti premišljevati o posledicah 

svojih dejanj. Zaradi strahu pred starši ti otroci vedno ravnajo v skladu z voljo staršev in se 

tako hitro naučijo, da lastno razmišljanje ni potrebno, ker imajo zadostno zunanjo pobudo in 

podporo, ki odloča za njih. Ob tem se v otrocih samih utrjujejo občutki nezmoţnosti, 

nesposobnosti in nezaupanja vase. Ker avtoritarna vzgoja ne upošteva otroka samega (daje 

mu le strukturo in omejitve) v njegovi osnovni vzgojni potrebi po moči in vplivu, se občutek 

manjvrednosti iz otroštva razvija naprej v mladostniško odvisnost od okolice ter nadalje v 

zrelih letih v probleme z avtoriteto. Ali bo posameznik izrazito plah ali pa se bo boril proti 

vsaki avtoriteti, ki mu bo prekriţala pot. Steinberg idr. (1995, po Karavasilis, Doyle in 

Markiewitcz, 2003) govorijo o tem, da se z avtoritarnim vzgojnim slogom sicer povezujejo 

manjši vzgojno-vedenjski problemi otroka, a večje število notranjih stisk pri otroku. Tudi 
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Uletova (2004: 260) piše o negotovih občutjih otrok, ki so bili avtoritarno vzgajani. Oceni jih 

kot prestrašene, preobčutljive, čemerne, nesrečne in pogosto tudi agresivne. Uletova še pravi, 

da raziskave kaţejo, da stroge kazni naredijo otroke še agresivnejše, kot so bili prej. 

Nasprotno pa je bilo dokazano, da nagrajevanje neagresivnih dejanj znatno zmanjša stopnjo 

agresivnosti. Umaknjenost vase, agresivnost in neambicioznost pri otrocih, vzgojenih v 

avtoritarnem vzgojnem slogu, ugotavlja tudi Fontana (1995). Več raziskav tudi potrjuje, da je 

vsiljivo in kaznovalno naravnano starševstvo povezano z večjo stopnjo delinkvence in 

depresije pri mladostnikih (Lee idr., 2006). Gostečnik (1999: 146) omenja tudi teţave z 

odgovornostjo pri otrocih, ki so bili vzgajani pod vplivom avtoritarne osebe, in kot moţno 

posledico omenja odvisnost od prepovedanih substanc. Pravi: »Za te mladostnike pomeni 

odvisnost beg iz krutega okolja. Mladostniki, ki so bili poniţani, razvrednoteni, 

nepreskrbljeni, nespoštovani in neljubljeni, bodo v zasvojenostih vseh vrst iskali potešitev in 

zadovoljstvo v svojem razrvanem čustvenem stanju. V zasvojenosti bodo našli laţno rešitev 

in se vsaj od časa do časa dobro počutili. Zasvojenost je način, da najdejo sebi podobne 

vrstnike, med katerimi se brez teţav počutijo sprejete.«  

 Permisivni vzgojni slog  

Baumrind (1978, 1995, po Mupinga idr., 2002) je kot nasprotje avtoritarnemu vzgojnemu 

slogu predstavil permisivni vzgojni slog. Ta je postal popularen zlasti v 60. letih 20. stoletja 

kot odgovor avtoritarni vzgoji. Starši, ki se posluţujejo tega vzgojnega sloga, kaţejo velik 

interes za toplo, vsedopuščajočo vzgojo in imajo na drugi strani nizke zahteve pri nadzoru 

otroka (pogosto izkazujejo nekonsistentno disciplino). Gostečnik (1999) kot temeljno lastnost 

permisivne vzgoje izpostavi podrejenost okolja nasproti posamezniku. Zato poimenuje 

permisivni vzgojni slog tudi za vsedopuščajočo vzgojo, saj starši zaradi njihove lastne ţelje 

po tem, da bi jih otroci videli kot vsemogočne starše, otroke pretirano razvajajo, jih z ničemer 

ne omejujejo in dojemajo ţelje otrok kot zahteve, ki morajo biti izpolnjene. Avtor pravi: 

»Starši jih dobesedno kupujejo, ker ţelijo biti ljubljeni in v središču pozornosti 

mladostnikov,« in nadaljuje: »starševska ljubezen v tem primeru ni prava ljubezen, ampak 

iskanje pozornosti in ljubezni mladostnikov. Takšni starši pričakujejo, da jim bodo 

mladostniki ljubezen vedno vračali, saj so sami zanje naredili vse.« (Gostečnik, 1999: 75−76) 

Pravila v permisivni vzgoji se otrokom ne sporočajo jasno, starši zagovarjajo nekritično 

zadovoljevanje potreb svojih otrok, nedoslednost pa je ena glavnih značajskih značilnosti 

staršev, ki prakticirajo permisivno vzgojo (Ribič Hederih, 2004). Glavno vzgojno disciplinsko 

orodje teh staršev so: prošnje, upanje, ustreţljivost, vdaja otrokovim zahtevam. Za 

neprimerno vedenje otroci niso kaznovani (Baumrind, 1995, po Mupinga idr., 2002). 



Poglajen Ručigaj, K. (2011). Rejnikovo odzivanje na čustvene in vedenjske težave otrok 

 

99 

 

Nejasnost pravil v permisivni vzgoji lahko sili starše v vsiljevanje in tudi kričanje na otroka. 

Ker ne nadzorujejo vedenja otrok, dopuščajo nekonsistentno disciplino in zagovarjajo 

svobodno izraţanje impulzov (Berkowitz, 1993, po Ule, 2004). Pri številnih vedenjsko 

teţavnih otrocih tako ugotavljajo, da je eden od ogroţujočih dejavnikov prešibko 

posredovanje določenih vrednot in usmeritev (Krajnčan, 2006). Ţerovnikova (1996) 

permisivne vzgoje ne vidi nujno kot slabe vzgojne moţnosti. Razlikuje dve vrsti permisivne 

vzgoje: 1. ko zaradi vsedopuščajoče vzgoje dejansko pride do anarhičnosti in razpuščenosti 

druţine, saj je otrok voditelj druţinske dinamike, drugi člani druţine pa k takemu vzdušju 

prispevajo s svojo razpuščeno »osebnostjo«, 2. ko je permisivna vzgoja kljub temeljni 

iniciativi otroka lahko tudi urejena in strukturirana, če so starši enotni in v temeljnem zgledu 

dosledni.  

Otrok vzgajan v permisivnem vzgojnem slogu 

Gostečnik (1999) vidi kot glavni problem permisivnega vzgojnega sloga nesposobnost, 

nezmoţnost, nemoč samoodločanja otroka. Ker starši prevzemajo odgovornost za otrokovo 

ravnanje, slednji nikoli ne začuti povezave med lastno odločitvijo in posledicami te odločitve. 

O morebitnih neprijetnih posledicah otrok pravzaprav niti ne razmišlja, saj te prevzamejo 

starši. Avtor pravi, da mladostniki v zahtevnosti dokaj hitro prerastejo zmogljivost svojih 

staršev in postanejo teroristi lastnih staršev. Če njihova ţelja ni izpolnjena, se razjezijo ali 

postanejo besni, starši jim zato ustreţejo, a jih ob tem oropajo ene od osnovnih funkcij v 

ţivljenju – zmoţnosti sprejemati in preraščati omejitve, ki jih prinaša ţivljenje. Ker se preko 

permisivne vzgoje otrok torej ne nauči samostojnosti in odgovornosti, se njegovo ţivljenje s 

prestopom v širše socialno okolje zaplete. Ta način delovanja in vedenja zunaj matične 

druţine ne deluje. Otrok tako sčasoma povsem izgubi zaupanje v starše, saj meni, da staršem 

ni dosti mar zanj, obenem pa razvije jezo do staršev, ker doţivlja ob odhodu od doma občutke 

krivde, saj se je teţko upirati tako »dobrim« staršem. Gostečnik zaključi, da sta tako 

avtoritaren kot permisiven vzgojni slog pogubna za otroka in njegov odnos do sveta, staršev 

in sebe. Tudi Ribič Hederih (2004) pravi, da otrok, ki raste v vsedopuščajoči druţini, razvije 

vrsto negativnih osebnostih lastnosti: sebičnost, brezobzirnost, domišljavost, pretirano 

potrebo po dominiranju, ne zna sodelovati, sklepati kompromisov, vedno ţeli biti prvi in 

najboljši. Tak otrok niti ne bo razvil zadovoljujoče samopodobe, saj si ne more zaupati. 

Pogosto se vede uporniško, čeprav pogosto niti ne zna povedati, čemu se upira. Pogreša 

občutek varnosti in meja, ki bi mu jih morali postaviti starši, ter posledično namesto 

pozitivnega odnosa do njih razvije negativen odnos. Uletova (2004) je poiskala in razloţila 

podobne lastnosti otrok, ki so bili vzgajani avtoritarno ali permisivno: »Pokaţe se, da starši, ki 
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slabo ravnajo s svojimi otroki, to počno na razne načine, ki se med seboj povezujejo v sistem 

slabega ravnanja z otroki in v nemoči staršev, da bi upravljali z druţinskim razmerami. To so 

na primer čustvena brezbriţnost staršev do otroka v zgodnjem otroštvu, pretirane kazni za 

nedisciplino ali obratno, dopuščanje vsakršnega ravnanja pri otrocih in odsotnost pravil v 

druţini ter starševska permisivnost do otrokove agresivnosti.« (Ule, 2004: 261)  

 Avtoritativni vzgojni slog 

Baumrind (1978, po Mupinga idr., 2002) pozna avtoritativen vzgojni slog tudi pod terminom 

»demokratičen vzgojni slog«. Ta vzgojni slog je postal priljubljen predvsem v 70. letih 20. 

stoletja in temelji na visoki zavesti o pomembnosti tople vzgoje in zmernem do visokem 

starševskem nadzoru nad otrokom. Gostečnik (1999) avtoritativni vzgojni slog poimenuje 

vzgoja za odgovornost, saj za izhodišče postavlja obojestransko spoštovanje. Bil naj bi sinteza 

obeh zgornjih pristopov, saj ţeli upoštevati tako posameznika kot njegovo socialno okolje. 

Prvi cilj staršev je vzgojiti otroka v zrelo in samostojno osebnost, zato si problemov svojega 

otroka ne lastijo, ampak prepustijo otroku samemu, da se z njimi ukvarja in išče rešitve zanje. 

Pri tem mu nudijo pomoč k uvidu, nikakor pa se ne odločajo namesto njega. Ob tem se 

zavedajo, da izbrane rešitve problemov otroku ne bodo vedno prinesle le pozitivnih posledic, 

a zaradi tega ne posegajo v njegove avtonomne odločitve. »Tudi ob doţivljanju posledic so 

starši ob mladostnikih, da jim pomagajo postaviti novo izkušnjo v proces njihovega zorenja. 

Ta proces učenja odgovornosti je naporen, vzame veliko časa in zahteva potrpljenje, ki ga 

tako mladostnikom kot staršem večkrat primanjkuje. Mladostniki se naučijo, da povzroča 

njihovo vedenje različne vrste odzivov pri drugih in postanejo pozorni na svoje vedenje, ker si 

ţelijo določenih pozitivnih posledic. Na ta način postanejo zrele in samostojne osebnosti […] 

v vzgoji za odgovornost je teţišče postavljeno na mladostnike, ki se s pomočjo in oporo 

staršev ter z lastnim prizadevanjem postopoma učijo odgovornosti. Na ta način si bodo znali 

sami postavljati meje in svobodo, v kateri se bodo dobro počutili in osebnostno zoreli. V 

odgovornem odnosu ni pomembno, kdo kaj reče, je pa pomembno, kaj reče. Mnenja so 

enakovredna in vsak druţinski član lahko doda k skupnemu mnenju svoj vidik, ki ga drugi 

tudi upoštevajo. Staršem dajejo avtoriteto njihova dejanja.« (Gostečnik, 1999: 78−80) 

Avtoritativni starši so večinoma topli, odzivni in si prizadevajo za razumske odnose z otroki. 

Imajo več pravil in višja pričakovanja do svojih otrok kot drugi starši, a so obenem močno 

občutljivi za njihova čustva, ţelje in potrebe (Mupinga idr., 2002). Lee idr. (2006) navajajo 

več raziskav o zvezi med starševstvom in prilagojenostjo mladostnikov, ki konsistentno 

kaţejo, da so starševska podpora, nadzor in načrtna vzgojna dejavnost – vse karakteristike 

avtoritativnega vzgojnega sloga – povezani s pozitivnimi izidi med mladostniki. Na drugi 
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strani pa so večja šolska uspešnost, manjša zloraba nelegalnih drog in večja socialna 

kompetentnost značilnosti tistih mladostnikov, katerih starši so med svoj repertoar starševskih 

veščin uspešno implementirali elemente podpore, nadzora in načrtne vzgoje. 

Otrok vzgajan v avtoritativnem vzgojnem slogu 

Raziskave nenehno podpirajo uporabo avtoritativnega starševstva (visoka stopnja topline, 

visoka psihološka avtonomija in kontrola v vedenju), ki naj bi omogočalo zdravo 

psihosocialno, akademsko in vedenjsko prilagojenost otroka oziroma mladostnika. Fontana 

(1995) pravi, da je otrok, ki je vzgajan v avtoritativnem vzgojnem slogu, neodvisen, prijazen 

do vrstnikov in bo vzpostavil dober odnos do svojih staršev. Ti otroci so tudi prijaznega 

značaja, dobro rešujejo konflikte, znajo sklepati kompromise in znajo izreči opravičilo. So 

zelo radovedni, veliko sprašujejo, dvomijo, razčiščujejo, zato je vzgoja teh otrok na videz 

preprosta. Imajo stabilne vrednote, zato imajo pri prekrških, ki jih naredijo, hitro občutek 

krivde, a so pripravljeni sprejeti tudi posledice. Tudi Berkowitz (1993, po Ule, 2004) pravi, da 

imajo ti otroci vrsto pozitivnih karakternih lastnosti – energičnost, prijaznost, samozaupanje, 

samonadzor, vedrost v odnosu s sovrstniki in odraslimi ter odpornost na stres. Gostečnik 

(1999) za otroke, vzgajane v t. i. vzgoji za odgovornost (oziroma avtoritativnem vzgojnem 

slogu), pravi, da zelo dobro vedo, kjer so meje, poznajo strukturo v obliki pravil, vrednosti in 

norm, kar jim daje občutek varnosti. Pri odločitvah sodelujejo v skladu s svojimi zmoţnostmi 

in se odgovornosti učijo po korakih. Zaradi priloţnosti soočanja s svojimi odločitvami in 

posledicami teh odločitev se imajo moţnost spoznavati in se ukvarjati s seboj, saj neustreznih 

odločitev zaradi negativnih izkušenj ne ţelijo ponovno izkusiti. Vedo, da imajo moţnost 

izbire po svoji zamisli, in vedo, da se to od njih tudi pričakuje. Ob tem pa vedo, da so ob njih 

starši, ki so jim pripravljeni pomagati, vendar ne bodo delali namesto njih. Mladostniki tako 

spoznajo in izkusijo model odgovornega starševstva in svojo lastno odgovornost, ki je rezultat 

tega modela, kar je največ, kar lahko mladostniki dobijo od svojih staršev. 

 

4.1.3 Starševske prakse 

 

Vsak starš naj bi svojim otrokom zagotovil: osnovno fizično oskrbo, naklonjenost in varnost, 

spodbujanje naravnih talentov, vodenje in nadzor ter odgovornost in samostojnost (Lloydu, 

2000, po Henricson in Grey, 2001). Prevladujoč vpliv na človekovo socializacijo in 

osebnostno oblikovanje ima druţinsko okolje, in sicer kategorija ljubezni, nadzora in 

zaskrbljene vpletenosti (Musek in Pečjak, 1996). Starševski vpliv se ne raziskuje samo preko 
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starševskih vzgojnih slogov, pač pa tudi prek starševskih praks. Darling in Steinberg (1993, 

po Lee idr., 2006) sta predlagala, da naj bi vzgojni slog definirali kot sestavino prepričanj in 

drţ staršev, ki zagotavljajo kontekst za starševsko vedenje. Medtem pa naj bi starševske 

prakse vključevale specifična, ciljno usmerjena vedenja, preko katerih starši izvajajo svoje 

starševske dolţnosti. Torej ima na otrokov izid starševski vzgojni slog posreden vpliv, 

starševske prakse pa neposreden. A glede na raziskavo Brennerja in Foxa (1999, po Lee idr. 

2006) lahko kljub opisanemu razlikovanju med vzgojnimi slogi in vzgojnimi praksami 

(avtorja sta izpeljala tri podstopnje slednjih: disciplino, vzgojno naravnanost in pričakovanja 

staršev do otrok) domnevamo o njuni vsaj delni, če ne veliki konvergenci. 

Med tiste starševske prakse, ki imajo največji vpliv na pojav vedenjskih teţav otrok, sta 

Forehand in Long (2001, po Barry, Frick in Grafeman, 2008) uvrstila: 

 negativne starševske prakse (nekonsistentno disciplino, slab nadzor nad otrokom in 

strogo disciplino, kot je fizično kaznovanje), 

 pozitivne starševske prakse (pozitivne spodbude in vključenost v ţivljenje otroka). 

Čeprav so disfunkcionalne starševske prakse večinoma obravnavane v okviru 

eksternaliziranih vedenj pri otrocih (Frick, Christian in Wooton, 1999), številne raziskave 

kaţejo, da so tudi internalizirana vedenja pri otrocih v veliki meri povezana s starševskimi 

praksami, saj lahko te v svoji nefunkcionalni obliki pripeljejo do depresivnih motenj pri 

otrocih (McLeod, Weisz in Wood, 2007). Pomanjkanje topline in pozitivne vključenosti 

staršev v aktivnosti otroka je lahko tudi neposredna posledica depresije starša, posredna 

posledica pa se kaţe v problematičnih internaliziranih vedenjih pri otroku (McKee idr., 2008). 

V strokovni literaturi se kot najmočnejše in najstalnejše povezave s čustveno in vedenjsko 

problematičnimi vedenji kaţejo meritve starševskega nadzora, meritve vključenosti starša v 

aktivnosti otroka (Frick idr., 1999; Forehand in Long, 2001), toplina staršev (McKee idr., 

2008) ter nekateri vidiki starševskega discipliniranja. Na razvoj vedenjskih teţav imajo 

posebno velik vpliv nekonsistentna disciplina, nezmoţnost uporabe pozitivne vzgojne 

strategije (npr. pozitivne spodbude za primerno vedenje) in uporaba fizičnega kaznovanja 

(Linares idr., 2006; Kompan Erzar in Poljanec, 2009; Tripp De Robertis in Litrownik, 2004).  

Nekatere poglavitne starševske prakse (starševska toplina, občutljiva odzivnost, 

nadzor/kontrola, discipliniranje) so predstavljene v nadaljevanju:  

 Starševska toplina  

Topli starši, ki sprejemajo svoje otroke, kakršni so, kaţejo v odnosu do otroka fizične in 

verbalne simbole ljubezni in naklonjenosti ter mu s tem vzbujajo občutja ljubljenosti in 

sprejetosti. Starši, ki otroke zavračajo, pa do otrok čutijo odpor in jih ne odobravajo, s čimer v 
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otrocih vzbujajo občutja neljubljenosti in nehotenosti (Kazarian, Moghnie in Martin, 2010). 

Če v vzgojnem slogu prevladuje usmerjenost staršev k otroku, potem običajno prevladuje tudi 

čustvena toplina in sprejemanje otroka. Če pa med staršema povsem prevladajo njuni 

medsebojni odnosi in konflikti (usmerjenost k partnerju), se lahko zgodi, da za otroka ni 

dovolj prostora in ga starši odklanjajo (Musek in Pečjak, 1996). Raziskave (Rohner in Britner, 

2002) potrjujejo povezanost med starševskim zavračanjem otroka in otrokovimi duševnimi 

teţavami, kot so anksioznost, depresija, mejne osebnostne strukture, zloraba prepovedanih 

substanc, pa tudi otrokovimi vedenjskimi teţavami, kot so prestopniška vedenja. Zato toplino 

kot enega ključnih atributov rejniškega starševstva omenjajo Lipscombe idr. (2003), ki so v 

svoji raziskavi prišle do zaskrbljujočega podatka, in sicer da 13 % rejnikov ne kaţe ne fizične 

ne verbalne topline ali naklonjenosti do otroka, medtem ko 15 % rejnikov sicer kaţe to 

čustvo, a pri tem čutijo zadrţanost. Avtorice še navajajo druge raziskovalce (Nelson, 1985; 

Sinclair, 2000, oba po Lipscombe idr., 2003), ki ugotavljajo, da je najpomembnejši dejavnik, 

ki negativno vpliva na zadovoljstvo rejnikov z otrokom in posledično na večjo verjetnost 

nastanitvenega zloma ta, da otroci kaţejo nesocialna vedenja, nimajo stikov s svojimi vrstniki, 

so nezaupljivi in drţijo ljudi na fizični in čustveni distanci. Kar 15 % rejnikov v njihovi 

raziskavi pa čuti nenaklonjenost, celo odpor do otroka. V takem odnosu rejniki tudi niso 

kazali velike čustvene topline ali čutili posebne obveznosti do otroka, do njega so bili so manj 

občutljivi in so zagotavljali manj intervencij v smeri zadovoljevanja potreb. Večja verjetnost 

vzpostavitve slabšega stika med otrokom in rejnikom se kaţe v primerih tistih otrok, ki so bili 

ţe v matični druţini (ali drugih skrbnikih) »šikanirani« oziroma so bili »črne ovce druţine«, 

in tudi pri otrocih, ki so zamenjali več različnih skrbnikov. Tudi Quinton idr. (1998, po 

Lipscombe idr., 2003) so ugotovili, da so otroci, ki so bili zavrnjeni s strani staršev, naredili 

manjši napredek pri vzpostavljanju dobrega odnosa z novo rejniško ali adoptivno druţino.  

 Občutljiva odzivnost 

Občutljivost starša za potrebe, interese in ţelje otroka je eden ključnih elementov pozitivnega 

starševstva. Občutljivost starša je starševska sposobnost, da v zadostni meri zazna otrokove 

signale in se nanje odzove takoj in na primeren način (Ainsworth idr, 1978). V pojem 

občutljivosti pa običajno zajemamo tudi druge vidike starševskega vedenja, kot sta toplina in 

čustvena podpora (Stams, Juffer in Van Ijzendoorn, 2002). Sunderlandova (2009) pojasnjuje 

znanstveni vidik pomena občutljive odzivnosti staršev. Pravi, da vse, kar otrok doţivi s starši, 

ustvarja povezave med celicami v njegovih moţganih, in sicer glede na konkretno okolje, v 

katerem se znajde otrok. Zato je način, kako se otroka posluša, se z njim igra, se ga ljubkuje, 

se nanj odziva tudi v primerih, ko ne kaţe primerna vedenja, izjemno pomemben. Prav od 
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tega odnosa rejnika do otroka je odvisno, ali bo otrok pozneje v ţivljenju uspeval ali pa bo 

neuspešen. Če se ga vzgaja tako, da se upošteva njegove čustvene potrebe, bodo v otrokovih 

moţganih nastale ţivljenjsko pomembne povezave, ki mu bodo omogočale, da se bo pozneje 

v ţivljenju lahko učinkovito spopadal s stresom, imel zadovoljujoče odnose, učinkovito 

obvladal jezo, bil prijazen in sočuten, imel voljo in motivacijo za uresničevanje svojih ambicij 

in sanj ter znal najti globok notranji mir. Tudi Shoefieldova in Beekova (2005) pišeta, da 

dostopni in občutljivi starši, ki imajo v mislih otroka in obvladujejo njegove strahove, dajejo 

otroku osvobajajoč občutek. A ti starši morajo tudi biti zmoţni reflektirati dogodke in občutja, 

fleksibilno in empatično razmišljati in to isto omogočati tudi otroku. Zmoţnost reflektiranja 

omogoča otroku, da poišče in pregleda vir stresnih dogodkov, da spozna posledice dogodkov 

(nanj in na druge vpletene) ter da tudi načrtuje odgovor. To pa pomeni, da so otroci v večji 

meri zmoţni zbrati potrebne informacije in izbrati potrebno strategijo o svojem vedenju, pa 

naj bo to v domačem okolju, v šoli ali na igrišču.  

Če se otroku ne pomaga spoprijemati s silnimi občutji, je v nevarnosti, da bodo ključni 

sistemi za odzivanje v njegovih moţganih trajno pretirano preobčutljivi. To pomeni, da bo le 

z velikimi teţavami »ugasnil« preobčutljive alarmne sisteme v svojih moţganih. Posledica 

tega je, da bo dogodke doţivljal kot ogroţajoče ali pa bo prepričan, da so pred njim velike 

ovire (Bremner, 2003, po Sunderland, 2009). Teţave, ki nastanejo zaradi slabo učinkovitih 

sistemov za obvladovanje stresa, so lahko: depresija, trdovratna stanja anksioznosti, fobije in 

obsedenosti, telesne bolezni, pomanjkanje čustev, otopelost in pomanjkanje motivacije, 

pomanjkanje ţelje in navduševanja, pomanjkanje spontanosti (Sunderland, 2009). Rejniški 

otroci v predrejniškem obdobju pogosto niso dobili priloţnosti, da bi jim nekdo pomagal 

spoprijemati se s stresom, zato so razvili kaotično in izkrivljeno razumevanje o tem, kako 

izraţati in regulirati svoje potrebe in občutke. Rejniški starši so zato pred dvojno nalogo. 

Najprej morajo razumeti vsebino otrokovih misli in jim nato pomagati pri izraţanju njihovih 

potreb in občutkov. Šele nato bo otrok sposoben razumeti in razmišljati o ciljih, občutkih in 

namenih drugih.  

 Nadzor/kontrola  

Starševski nadzor je nabor starševskih vedenj, ki vključujejo vedenje o tem, kje je otrok, kaj 

počne in s kom je. Nadzor je pomemben za varnost otrok, vpliva na razvoj antisocialnega 

vedenja in zlorabo prepovedanih drog ter pozitivno vpliva na samozavest otrok in učno 

uspešnost. Ustrezen starševski nadzor je pomemben, a ne zadosten pogoj za uspešno 

starševstvo in za uspešno prilagoditev otrok druţbi (Dishion in McMahon, 1998). O kontroli, 

strukturi in vpletenosti ali zahtevnosti razmišljamo v smislu učinkovitega, empatičnega in 
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primerno razvojno naravnega menedţmenta, nasproti manipulativnega in kaznovalno 

usmerjenega starševstva (Baumrind, 1968; Maccoby in Martin, 1983, oba po Herz in Gullone, 

1999). Ko definiramo »preveliko zaščito« otroka, s tem mislimo na nadzor, vsiljivost, 

prekomeren kontakt, infantilizem in preprečitev prevelike neodvisnosti (Parker idr. 1979, po 

Herz in Gullone, 1999) nasproti dovoljenosti ali celo spodbujanju k neodvisnosti in 

avtonomiji (Herz in Gullone, 1999). Firestone (1990, po Kompan Erzar, 2003) pravi, da je 

kontrola otrokovega vedenja temelj zunanje varnosti za otroka. Starši zdravega otroka bodo 

topli in hkrati konsistentni pri spremljanju svojega otroka. Postavljali mu bodo jasne in 

razvojni stopnji primerne meje in pravila, pri katerih se bo otrok lahko naučil spoznavati 

posledice svojega vedenja za druge. Pretirano nizka raven nadzora s strani staršev bo otroka 

prisilila k izstopajočemu, celo delinkventnemu vedenju, preveč nadzora pa bo otroku 

onemogočilo razvoj avtonomije in občutka za lastno iniciativo in celo identiteto. Kompan 

Erzarjeva (2003) pri tem opozarja tudi na pojem »nezdrave psihične kontrole«, ki pomeni 

manipuliranje z otrokovimi čutenji, vzbujanje krivde, psihično pritiskanje na otroka in 

poniţevanje otroka.  

Poleg nadzora znotraj doma obstaja tudi nadzor otroka zunaj doma – ta se izvaja preko 

pogovora z otrokom o njegovih prijateljih, zanimanjih, aktivnostih, ki se jih otrok udeleţuje. 

Pri tem je problematičen odnos nekaterih rejnikov do posameznih nalog, ki naj bi po 

njihovem prepričanju ne bile del njihovih rejniških dolţnosti (Lipscombova idr., 2003). 

Rejniške otroke (še posebno mladostnike) se izpostavlja kot tisto skupino otrok, ki se z večjo 

verjetnostjo uklonijo pritiskom okolja, ki se jih sili k nesprejemljivim oziroma nedopuščenim 

dejanjem, sploh če so starši oziroma rejniki preveč strogi ali preveč popustljivi in če ne 

spremljajo aktivnosti otroka (Rutter idr., 1998, po Lipscombe idr., 2003). Mnenja rejnikov, da 

rejniška vloga in z njo povezane odgovornosti ne presegajo meja domačega doma, so zato 

škodljiva za otrokov celovit razvoj, zato bi rejniki morali dobivali konstantno in izdatno 

vzpodbudo v tem, da bi svojo rejniško vlogo videli čim bolj holistično in ne vezano le na 

določene aspekte otrokovega ţivljenja. 

Tomorijeva (2000) omenja nadzor staršev kot dejavnik, ki lahko bistveno pripomore k 

razvoju čustvenih in vedenjskih teţav, in sicer predvsem pri pomanjkanju skrbi za otroke, 

brezbriţnosti in neinterveniranju v situacijah, ki ogroţajo otroka. Musek in Pečjak (1996) 

govorita o dveh slabih izidih nadzora, in sicer v primeru premočnega in prešibkega nadzora. 

Za prvega pravita, da tako vzgojeni ljudje ostanejo vse ţivljenje odvisni, saj vedno 

pričakujejo vodstvo in so brez vsake samostojne iniciative. Če je nadzor prešibak, kar se zlasti 

dogaja v permisivni vzgojni naravnanosti, pa pride do otrokove naravne reakcije, da se ob 
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soočenju s teţjim problemom preprosto vda ali pa potrebuje pomoč in spodbudo drugih, da 

vztraja in ne odneha. A tudi tega pri permisivnem odnosu ni, ker tu velja načelo, da otroka ne 

smemo siliti k nobeni stvari, ki mu ni všeč. Raziskava o nadzoru mladostnikov v rejništvu 

(Lipscombe idr., 2003) je pokazala, da je nadzor mladostnika višji znotraj doma kot zunaj 

nastavitve. 16 % rejnikov je kazalo zelo siromašen in neprimeren nadzor zunaj doma. Še bolj 

zavzeto rejniki nadzorujejo otroka (mladostnika) znotraj doma v primeru, ko so zaskrbljeni 

zaradi uţivanja alkohola ali drog; nadzor nad početjem otroka zunaj doma se medtem ni 

povečal. Vzrok za to razliko je morda v tem, da ţelijo rejniki na ta način zaščititi svoje 

biološke ali druge rejniške otroke ali pa da aktivne rejniške vloge ne vidijo v nazoru 

otrokovega zunanjega sveta, torej okolja zunaj konkretne rejniške namestitve. Pomembno se 

je zavedati, da je na vedenje znotraj doma precej laţje vplivati kot na vedenje v zunanjem 

okolju. Ker pa večina nevarnosti preţi prav v zunanjem svetu, bi veljajo spodbujati rejnike k 

aktivnejšemu pristopanju k nadzoru mladostnikov zunaj doma. Sicer pa se je v razmiku enega 

leta nadzor raziskovane skupine otrok v rejništvu zmanjšal tako znotraj kot zunaj nastanitve, 

prav tako se je zmanjšalo podpiranje aktivnosti mladostnikov in izkazalo manj spodbude za 

njihove prostočasne interese. 

 Discipliniranje 

Vodenje in kontrola sta na prvi pogled najmočneje povezana s konceptom discipliniranja, 

ampak če na discipliniranje gledamo širše, opazimo, da ga lahko povezujemo z vsemi 

osnovnimi predpostavkami starševstva. Na discipliniranje se zato ne bi smelo gledati kot na 

specifične tehnike ali prakse, pač pa bolj kot funkcijo starševskega vzgojnega sloga, 

splošnega obnašanja oziroma pristopa k starševstvu (Lloyd, 2000, po Henrickson in Grey, 

2001). Raziskave, ki preučujejo discipliniranje, se večinoma osredotočajo na fizično 

discipliniranje, ki je bolj prepoznavno, zaznamovano in tudi laţe merljivo (npr. klofute), manj 

pa na psihološko discipliniranje (npr. ustrahovanje), za katerega Shaffer (1996, po Henricson 

in Grey, 2001) pravi, da je pogostejše, pogubnejše in pušča dolgotrajnejše posledice kot 

fizično discipliniranje. A kot opozarjata Henricson in Greyeva (2001), mehanizmov ne 

smemo vzeti iz konteksta – ni torej toliko pomembna tehnika discipliniranja, pač pa je 

pomembno celotno ozračje, v katerem je določena tehnika uporabljena.  

V zadnjem času se pojavljajo teţnje po redefiniranju termina discipliniranje, ki naj bi presegel 

»kaznovalnost«. Nov termin naj bi dajal usmeritev, kako socializirati otroke, da bi ti lahko 

uspešno funkcionirali, in kako voditi otroke, da bodo prišlo do spoznanja, kako se vesti, da ne 

škodijo drugim in sebi (McCord, 1995, po Henricson in Grey, 2001). Pojavil se je termin 

pozitivna disciplina, ki se uporablja za vrsto starševskih veščin, s katerimi naj bi pri otroku 
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poskušali doseči ţeleno vedenje preko sodelovanja in nagrad, ne pa s konflikti in kaznijo. 

Pozitivna disciplina pri tem ne izključuje postavljanja mej. Miller (1999, po Henricson in 

Grey, 2001) je ta pristop k starševstvu povzel tako:  

 dobro vedenje je oblikovano s pomočjo staršev, pri čemer je otrok za dobro vedenje 

nagrajen s pozornostjo in hvalo; 

 slabemu vedenju je namenjeno kar najmanj pozornosti in ni nagrajeno; 

 starši imajo realna pričakovanja glede zmoţnosti svojih otrok (glede na starost in 

stopnjo razvoja otroka) ter zato od njih ne pričakujejo več, kot so zmoţni doseči; 

 meje in pravila so jasno postavljena in so nenehno uveljavljajo na miren način, zahteve 

so oblikovane pozitivno – večkrat uporabljen termin je »lahko« kot »ne smeš«; starši 

meje postavijo pri pomembnih stvareh, zato so manj pomembne stvari lahko stvar 

pogajanj in kompromisov z otroki. 

Socolarjeva (1997) govori o reaktivnem discipliniranju (starševski prijemi, s katerimi se skuša 

otroka odvrniti od slabega vedenja) nasproti proaktivnega discipliniranja (starševski prijemi, 

s katerimi se skuša otroka spodbuditi k dobremu vedenju).  

Integrativna ekološko-transakcijska perspektiva pa pojasnjuje večnivojski preplet otroka, 

starša in drugih povezovalnih dejavnikov v vzgojnem okolju. Starši (biološki in rejniški) 

delujejo od visokokakovostnega do nizkokakovostnega starševstva (vključno z zlorabljanjem 

otroka). Temelječ na relativnem ravnoteţju med individualnimi tveganji (stres, napor) in 

izravnalnimi silami (osebni viri, pomoţna sredstva) v določenem času, starši variirajo med 

uporabo pozitivne discipline (objem, pohvala, nagrada, pogovor o teţavi, moţnost »odmora«) 

in negativne discipline (kričanje, ustrahovanje, kaznovanje, šeškanje) (Belsky in Vondra, 

1989, po Linares idr., 2006). 

Henricson in Greyeva (2001) navajata ugotovitve različnih raziskav, ki so se ukvarjale z 

discipliniranjem: 

- starši večinoma ne uporabljajo enega načina discipliniranja, pač pa pragmatično 

posegajo po proaktivnih in reaktivnih odzivih (McCord, 1997; Capaldi idr., 1997); 

- starši uporabljajo različne načine discipliniranja, ki so bolj kot od prepričanosti v 

določen način discipliniranja vezani na trenutno voljo, kontekst in raven stresa 

(Creighton in Russel, 1995; Smith, 1995); 

- Majonis (1991) zagovarja, da starši za kontrolo in socializacijo svojih otrok 

uporabljajo kombinacijo štirih načinov discipliniranja: discipliniranje prek navodil 

(starši razloţijo otrokom, kaj od njih pričakujejo, in jim nudijo pomoč pri doseganju 
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ustreznega vedenja), avtoritarno discipliniranje (otrokom se zapove določena pravila 

in standarde vedenja), okrepitveno discipliniranje (starši otroke nagradijo za 

podreditev ali prilagoditev zahtevanim standardom vedenja) in kaznovalno 

discipliniranje (od odvzema privilegijev do hudega pretepanja); 

- Leach (1996) je razlikoval med pozitivno disciplino (starši se osredotočijo na dobro 

vedenje otroka, ki je otroku razloţeno in zato pričakovano ter nagrajeno, s pozitivnimi 

odzivi pričakujejo ojačanje motivacije za nadaljevanje dobrega vedenja) in negativno 

disciplino (starši so osredotočeni na slabo vedenje, ki ga pričakujejo in kaznujejo, 

kaznovanje torej uporabljajo kot motivacijo za to, da se neţeleno vedenje ne pojavi 

več); 

- McCordova (1997) poudarja pomembnost konsistentnih in razumskih pričakovanj, ki 

jih imajo starši do otroka. Nerealistična ali nekonsistentna pričakovanja povečajo 

moţnosti za slabo vedenje otroka, medtem ko fleksibilna in jasna pričakovanja 

promovirajo prosocialno vedenje, neodvisnost in visoke kompetence otroka; 

- Capaldi idr. (1997) so razlikovali med nekonsistentno disciplino (starši na otrokovo 

neprimerno vedenje ne uspejo odgovoriti z ustreznim in učinkovitim discipliniranjem, 

ki bi zavrlo antisocialno vedenje) in izvedensko disciplino (starši pravilno zaznajo in 

klasificirajo problemsko vedenje, ignorirajo trivialne dogodke, intervenirajo, preden 

pride do problemskega izbruha, za kaznovanje konsistentno uporabljajo mile do 

zmerne posledice (npr. odmor, izguba privilegijev), spremljajo vedenjske spremembe 

in spodbujajo pozitivna vedenja).  

Raziskave med otroki, ki niso posvojeni, so pokazale, da je uporaba ostre, stroge, kaotične 

discipline povezana s povečanim agresivnim vedenjem otroka do vrstnikov, druţine in 

učiteljev (Strassberg idr., 1998, po Tripp De Robertis in Litrownik, 2004). Raziskava 

discipliniranja nerejniških otrok opozarja, da uporaba verbalno agresivnega vedenja bioloških 

staršev (sramotenje, groţnje, namerno ustrahovanje, izraţanje sovraţnosti), torej nefizična 

disciplina, lahko negativno vpliva na otrokovo socializacijo, in sicer v smeri povečane 

agresivnosti, delinkventnosti, slabših vrstniških odnosov, slabega učnega uspeha in 

neprimernega vedenja doma in v šoli (Vissing idr., 1991, po Tripp De Robertis in Litrownik, 

2004). Nekatere raziskave (nerejniških) staršev kaţejo, da se poveča nevarnost uporabe manj 

pozitivne (manj tople, primerne in neprisilne) in stroţje (prisilne) discipline ob višji starosti 

otroka, višji stopnji zaznanih vedenjskih problemov in pri otrocih moškega spola (Horn, 

Cheng in Joseph, 2004, po Linares idr., 2006). Tudi Stoolmiller (2001) piše o tem, da so 
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otroci, ki kaţejo nekatera problematična vedenja, večkrat deleţni negativne in ostre discipline 

kot otroci z manj tovrstnih teţav.  

Če upoštevamo, da so eni pogostejših dejavnikov za neuspešen rejniški izid prepoznane prav 

vedenjske teţave rejniških otrok (Chamberlain idr., 2006), se krepi zavedanje, da je način, s 

katerim rejniki disciplinirajo svoje otroke, zelo pomemben, saj ta lahko vpliva na otrokove 

psihosocialne teţave v pozitivni ali negativni smeri. Linares idr. (2006) ob tem navajajo 

različne raziskave, ki kaţejo, da na manj pozitivno in stroţje discipliniranje rejniških otrok 

vplivajo samski status rejnika, niţji letni prihodek, niţja izobrazba in visoki psihološki stresi. 

Fox (1995, po Barkin, Scheindlin, Ip, Richardson, Finch, 2007) je ugotovil tudi pogostejšo 

uporabo telesne kazni otroka (v kombinaciji s kričanjem) pri mlajših materah, v primerih, ko 

je bil v gospodinjstvu več kot en otrok, pri dojemanju vedenjskih teţav otroka kot 

problematičnih in pri niţjem socioekonomskem statusu staršev. 

Čeprav naj bi uporaba fizične kazni (nerejniških) otrok padala, nekatera ameriška poročila 

ocenjujejo, da se »navadna« fizična kazen (stresanje, klofutanje, šeškanje z roko) pojavlja v 

skoraj 60 % vseh druţin z otroki mlajšimi od 18 let, pri 20 % druţin pa so otroci tepeni s 

pasom (Gallup Organization, 1995, po Wissow, 2001). Klofutanje in stresanje otroka pa se 

kar 70 % pogosteje pojavlja pri druţinah z otroki mlajšimi od pet let kot pri druţinah z 

najstniškimi otroki (Weiss idr., 1992, po Wissow, 2001).  

Kot posebno skupino otrok v vzgojnem procesu se pogosto omenja mladostnike. Younis in 

Smolar (1985, po Lipscombe idr. 2003) trdita, da je mladostnikom v rejništvu potrebno 

postaviti primerne meje (niti ne preveč restriktivne niti ne permisivne), znotraj katerih se 

lahko najdejo v svojem vedenju, v odvisnosti od njihove čustvene in razvojne starosti. Če so 

meje postavljene preveč rigidno, preveč omejevalno, lahko to pri mladostniku, ki poprej ni 

poznal tovrstnih meja, sproţi upor proti njim. Na drugi strani milo postavljene meje ali meje, 

ki jih sploh ni, pri mladostniku povzroče ohranjanje neprimernega ali celo nevarnega sloga 

ţivljenja. Nekateri mladostniki, ki so preţiveli zanemarjanje, pa bodo celo veseli postavljenih 

meja, saj jim bodo dale občutek varnosti in pripadnosti druţini. Avtorice raziskave o veščinah 

rejniškega starševstva (Lipscombe idr., 2003) so ugotovile, da je večina rejnikov imela dober 

ali vsaj povprečen nadzor nad vedenjem mladostnikov v rejništvu. Pri 7 % otrok v rejništvu so 

ugotovile reven nadzor, meje so bile neredne in neučinkovite, kar je mladostnikom dajalo 

moţnost hoje po svojih poteh. Na drugi strani spektra pa so avtorice ugotovile 4 % preveč 

kontrolirajočih in v zahtevah omejujočih rejnikov, ki so bili do vedenja rejniških otrok preveč 

zavirajoči (na primer otrokom niso pustili razviti samostojne kontrole nad njihovimi odnosi z 

drugimi ljudmi in okoljem, v katerem ţive). 
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Belsky idr. (1991, po Kompan Erzar in Poljanec, 2009) ugotavljajo, da prisotnost stresnih 

dejavnikov v otrokovem okolju, ki povišajo stres staršev ali drugih skrbnikov, vplivajo na 

stroţje ali celo grobo discipliniranje otroka, zavračanje in na nesenzitivno starševstvo, ki nato 

vodi v nevarne notranje modele ter nevarne oblike navezanosti pri majhnih otrocih. Taki 

notranji delovni modeli pa podpirajo nepredvidljivo naravo kasnejših intimnih odnosov. 

Pinderhughes idr. (2000, po Tripp De Robertis in Litrownik, 2004) navajajo primer finančnih 

teţav rejnika, ki ga lahko spravljajo v stresno situacijo, s tem pa se dokazano poveča moţnost 

uporabe ostre, stroge discipline. Starši/rejniki bodo z večjo verjetnostjo uporabili pretirano 

strogo in nefleksibilno discipliniranje, če otroke dojemajo kot odklonske, stresne ali nizke v 

socialnih kompetencah (Webster-Stratton in Spitzer, 1991, po Tripp De Robertis in Litrownik, 

2004). Pri tem Pilowsky (1995, Tripp De Robertis in Litrownik, 2004) navaja podatek, da 

razširjenost klinično zaznanih psihopatologij pri populaciji rejniških otrok variira od 29 do    

48 %. A vseeno (Jones in Morrissette, 1999, po Tripp De Robertis in Litrownik, 2004) 

utegnejo biti rejniki postavljeni v vlogo zagotavljanja skrbi za otroke, ki pravzaprav 

potrebujejo terapevtsko pomoč. Mnogi rejniški starši tako poročajo, da podpora in vodstvo, ki 

ju dobijo preko socialnih sluţb, nista primerna, saj jim ne pomagata učinkovito upravljati z 

izzivi, ki jih prinašajo čustvene in vedenjske teţave rejniških otrok. Prav tako v negotovost 

rejniški odnos spravlja sama karakteristika rejništva, namreč nedefiniranost trajanja same 

nastanitve. Ta lahko odvrne rejniške starše, da bi z otrokom razvili navezane, tesne odnose. 

Manjša čustvena povezava pa zopet lahko vodi k manj potrpeţljivi in manj empatični skrbi za 

otroke. 
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4.2   Vzgojno poslanstvo rejnikov 

 

Show in Hipgrave (po Lipscombe idr., 2003) opozarjata na nerealno pričakovanje, da bi se 

optimalni rejniški izidi za rejniške otroke dosegali z rejniškim starševstvom, ki bi bilo 

paralelno starševstvu v matičnih druţinah. Tudi drugi avtorji (Thoburn idr., 1986; Thoburn, 

1990, po Lipscombe idr., 2003) poudarjajo, da vsebuje starševstvo rejniškega otroka v 

rejništvu mnoge elemente, ki so različni od tistih pri starševstvu biološkega otroka. Med te 

elemente lahko štejemo: poznavanje in razumevanje otrokove preteklosti in njegovih izkušenj 

starševstva ter morebitne neugodne izkušnje, poprejšnje ravnanje z otrokovim neustreznim in 

problematičnim vedenjem, razumevanje otrokovih obrambnih sistemov, razvoj nove 

navezanosti med člani rejniške druţine in ohranjanje otrokovih vezi z matično druţino.  

Ljudje smo bitja z bremenom preteklih izkušenj, ki globoko zaznamujejo naše sedanje 

vedenje (Bowlby, 1990; Howe in Fearnley, 2003). Bowlby (1990) v tem vidi potrditev 

pomembnosti čustvenih vezi med staršem in otrokom, ki, četudi so bile močno izkrivljene, ne 

morejo biti pretrgane le s fizično ločitvijo. Naj bo rejniška mati še tako dobra mati, jo bo 

otrok vedno dojemal kot slabo začasno nadomestilo za svojo mater in jo bo ţelel čim prej 

zapustiti z ţeljo po vrnitvi k svoji biološki materi. Izjemo, torej da otrok v večji meri občuti 

tudi druga, pozitivnejša in bolj naklonjena čustva do rejnice, Bowlby vidi le pri otroku, ki je 

bil v rejništvo nameščen pred starostjo dveh let. Avtor je pri otrocih v rejništvu izhajal iz treh 

predpostavk:  

a. med otrokom in njegovimi starši ne moremo narediti »čistega reza«; 

b. niti rejniški domovi niti uradne institucije ne morejo zagotoviti otrokom 

varnosti in topline, ki jo ti potrebujejo, zato je rejništvo v otrokovih očeh le 

»začasna« situacija; 

c. bistvenega pomena so dolgoročni načrti, v katere vključimo tudi otroka, in 

sicer z namenom, da mu prehod in ţivljenje v rejniški druţini čim bolj 

olajšamo.  

Orme idr. (2007) omenjajo nekatere specifične in včasih problemske izzive rejniških druţin, 

med katere lahko štejemo izpeljavo prehoda otroka iz ene druţine v drugo, ravnanje z 

otrokovimi vedenjskimi, čustvenimi in drugimi problemi, upravljanje z raznolikostjo 

kompleksnih odnosov med rejniško in matično druţino, socialno sluţbo ter drugimi 

institucijami, ki so povezane z dotičnim rejništvom. Rejnikovo dojemanje dejavnikov, ki 

rejništvo delajo uspešno, je zato zelo pomembno, saj so rejniki prvi v vrsti tistih, ki naj bi 
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zagotavljali ustrezno skrb za rejniške otroke (Buehler idr., 2003). Berglezova (2007: 13) se ob 

tem sprašuje: »Ali ima torej rejniška druţina pravico ›začasno‹ vzgajati in varovati tega tujega 

otroka po svoje, kakršnikoli pač so njeni druţinski vzorci? Ali pa mora izvajalec otroka v 

rejništvu varovati in vzgajati ter zanj skrbeti denimo v skladu s standardi, s katerimi se 

strinjata drţava in otrokov zakoniti zastopnik.« 

Če poskus vzpostavitve dobrega odnosa med staršem in otrokom propade, se pojavijo teţave 

na več področjih: zmanjšuje se navezanost otrok na starše, pojavijo se občutki sovraţnosti in 

prezira, kar lahko vodi do nasilja in maščevanja ter tudi tatvin in vandalizma (Ule in Rener, 

1998). Ta odnos lahko apliciramo tudi v odnos rejniški otrok − rejniški starši, kjer je 

navezanost med otrokom in rejnikom ob prihodu otroka v rejništvo nična in se torej šele mora 

vzpostaviti. Če medsebojnega odnosa otrok in rejnik oziroma rejniška druţina ne uspejo 

vzpostaviti na pozitivni ravni, ki bi omogočala varno navezanost, bo otrok doţivljal občutke 

zavračanja, celo prezira, v njem se bodo budila dodatna negativna čustva, ki se lahko izrazijo 

na nekonstruktiven način. Čustvene in vedenjske teţave otrok v rejniških druţinah pa še 

dodatno slabijo ţe tako krhke čustvene vezi med rejniškimi starši in otroki v rejništvu. 

Rejniški starši se torej soočajo z dvojnim poslanstvom:  

1. pomagati otroku pri osmišljanju in razumevanju njegove trenutne situacije, ko je bil 

iztrgan iz svoje matične druţine in nameščen v nadomestno, rejniško druţino in 

2. zagotoviti varno, zanesljivo, skrbno, ljubeče in spodbudno okolje, v katerem se 

poudarja čim bolj optimalen socialni, čustveni in intelektualni razvoj posameznika. 

Lipscombe idr. (2003) so v raziskavi o starševskih veščinah rejnikov ugotovili, da večina 

rejnikov zagotavlja dobre standarde starševstva. Nobena izmed karakteristik rejnikov, kot so 

starost, spol, etničnost ali dolţina rejniških izkušenj, ni bila povezana niti z večjo verjetnostjo 

zloma nastanitve niti z večjo kvaliteto obstoječega rejništva. Obstaja pa večja verjetnost 

kvalitetnejše in zato uspešnejše nastanitve, če je imel rejnik poprej druge relevantne delovne 

izkušnje s področja nege, izobraţevanja ali socialnega dela. A Buehler idr. (2003) pišejo, da je 

večina raziskav, ki se je ukvarjala z rejnikovim dojemanjem rejništva, raziskovala predvsem 

motive za rejništvo, izzive, povezane z rejništvom in rejniškimi podpornimi sluţbami, 

dojemanje vloge rejnika in občutke, povezane z rejništvom. Malo pa je bilo raziskav o 

osebnostnih, starševskih in druţinskih močeh, veščinah in primanjkljajih, ki jih rejniki in 

pravzaprav celotna rejniška druţina prinašajo v otrokovo rejniško izkušnjo. Avtorice zato 

opozarjajo, da kljub številnim ugotovitvam različnih avtorjev, ki opominjajo, da zakonski, 

starševski in druţinski procesi vplivajo na uspeh in zadovoljstvo rejništva, specifične odnosne 

rejniške zmoţnosti in omejitve še niso identificirane v zadostni meri.  
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Nekatere raziskave dokazujejo, da se starševska zmoţnost rejnikov pod vplivom stresov 

zmanjša, kar lahko vodi k slabšim rejniškim izidom. Rejniki, ki so v zadnje pol leta preţiveli 

več stresnih situacij (bolezen, nesreče itn.), so tako zmoţni izkazovati manj občutljivih reakcij 

do otrok v rejništvu kot tisti rejniki, pri katerih stresnih situacij ni bilo ali pa so bile te 

zanemarljive. Rejniki, ki so preţiveli več stresov, so bili tudi večkrat ocenjeni kot tisti, ki z 

otroki v rejništvu ne čutijo povezave in jim zato niso naklonjeni. Ti rezultati kaţejo, da z 

namestitvijo otroka ali mladostnika v rejniško druţino, ki je v zadnjem obdobju preţivela 

večje pretrese, otroka postavimo v izrazito neugoden in slab začetni namestitveni poloţaj. 

Rejniki namreč pogosto ne bodo mogli tako kvalitetno opravljati svoje rejniške vloge, kot bi 

jo sicer, saj zaradi lastne obremenjenosti ne bodo mogli prepoznati in odgovoriti na otrokove 

čustvene in razvojne potrebe. Tem rejnikom, če zares ni druge moţnosti, naj se namesti manj 

zahtevne otroke in se jim nudi dodatno strokovno pomoč ali ponudi rejniški odmor 

(Lipscombe idr., 2003). 

 

4.2.1 Ovire rejniškega okolja 

 

»Splošno spoznanje je, da druţine, iz katerih so otroci oddani v različne oblike zavodske 

vzgoje, ne morejo zadostiti otrokovim razvojnim potrebam. Roditelji so v starševskih vlogah 

negotovi, kaotični, nestabilni, preobremenjeni z lastnimi partnerskimi, čustvenimi, delovnimi, 

socialnimi in materialnimi problemi. Pogosto so tudi sami odraščali v neurejenih druţinskih 

razmerah in niso dobili potrebne ›dote‹, ki bi jim v starševski vlogi omogočila ustreznejše 

ravnanje.« (Kobolt, 2002: 188) Lipscombe idr. (2003) pa govorijo tudi o obstoju rutinskih 

primanjkljajev v rejniški oskrbi. Omenjajo nezadostno podporo rejnikov pri izobraţevanju 

rejniških otrok, rejnikove nezadostne (ali celo nične) pogovore z rejniškimi otroki o zdravi 

spolnosti in kontracepciji, nezadostno podporo rejnikov pri razvoju otrokovih spretnosti ali 

talentov. Vzroke za te primanjkljaje lahko iščemo v nejasnosti o pristojnostih in 

odgovornostih rejniške vloge, pomanjkljivem izobraţevanju in urjenju rejnikov ter nezadostni 

strokovni pomoči ustreznih institucij. Vzrokov za omenjene primanjkljaje pa ne moremo 

povezovati z rejnikovo nezmoţnostjo starševstva teh otrok, pač pa s splošnim prepričanjem 

rejnikov, da njihova rejniška vloga ne sega na ta področja. 

Otroci ne morejo vplivati na spremembe v lastni disfunkcionalni druţini. Nasprotno, v njej 

razvijejo različno simptomatiko, s katero na nezavedni ravni ţelijo uravnavati odnose, a so na 

koncu druţino vseeno primorani zapustiti. V imenu zaščite otroka je v slovenskem pravnem 

sistemu urejeno tako, da je običajno otrok tisti, ki mora po vsem, kar je prestajal doma, 
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zaţiveti v novem okolju, v novi druţini in novi šoli. Uspešnost prehoda in začetka novega 

ţivljenja, pa je odvisno od otrokove osebne zgodovine in osebnostne karakteristike ter tudi 

zmoţnosti rejniške druţine za uravnavanje odnosov na različnih ravneh. Rejniška druţina naj 

bi predstavljala dovolj dobro novo okolje, ki bi otroku omogočalo nadaljnji razvoj ustreznega 

lastnega psihičnega aparata (Pelc, 2003). Praper (1999, po Pelc, 2003) poudarja, da s tem ne 

mislimo na idealno okolje, ki bi otroku prihranilo frustracije in stiske, ampak govorimo o 

okolju, ki je v dovolj dobrem stiku z otrokom, da zna postavljati primerno mero zahtev na 

osnovi dovolj trdnih in dobrih čustvenih odnosov. Poleg primerne nege je izrednega pomena 

vzgojna funkcija rejniške druţine, ki predstavlja predvsem kakovosten odnos z otrokom. Ta je 

v prvi vrsti naravnan na otrokove potrebe in razvoj. V ospredju je otrok z njegovimi 

individualnimi posebnostmi, zato je potrebno, da vse odgovorne osebe, ki se ukvarjajo z 

vzgojo otroka, iščejo način, ki upošteva njegove individualne posebnosti. Kar je za nekoga 

spodbujajoče, lahko za drugega deluje zaviralno. Zato ravnati z vsemi otroki in otroki v 

rejništvu v druţini na enak način, ni primerna pot vzgajanja (Brajša, 1995, po Pelc, 2003).  

Optimalna rejniška druţina je nemogoč koncept, saj vsak otrok zahteva specifično obravnavo, 

pristop, vzgojno strategijo, dinamiko rejnika. Vseeno pa lahko nekatere karakteristike in 

značilnosti druţine označimo kot primernejše. Čačinovič Vogrinčičeva (1998) po Skynnerju 

navaja naslednje značilnosti optimalne druţine:  

- afiliativna naravnanost do sočloveka: odprtost, odzivnost, zaupnost; 

- visoko spoštovanje ločenosti, individualnosti, avtonomije, zasebnosti; 

- odprta, jasna in iskrena komunikacija;  

- trdna starševska koalicija, enakopravnost, delitev moči med roditeljema; 

- fleksibilna kontrola na osnovi dogovarjanja v temeljni hierarhiji starši − otrok; 

- visoko spontana interakcija, humor, duhovitost; 

- visoka raven iniciativnosti in podpiranje ter spoštovanje enkratnosti in razlik.  

Sinclair idr. (2000, po Lipscombe idr., 2003) so ugotovili, da so rejniki, ki so imeli specifična 

starševska znanja ali veščine, izkazali boljše rejniške izide kot rejniki brez posebnih veščin. 

Rejniki z razvitimi veščinami so bili skrbni, so sprejemali otroka, bili ohrabrujoči, jasni v 

pričakovanjih, ne prehitro razočarani ali preveč razburjeni ob otrokovem neuspehu, bili so 

zmoţni pogledati na svet z otrokovega gledišča ter so na splošno čutili veliko naklonjenost do 

otrok in so zato preţivljali veliko časa z otroki ob igrah ali stvareh, ki so bile všeč otrokom.  



Poglajen Ručigaj, K. (2011). Rejnikovo odzivanje na čustvene in vedenjske težave otrok 

 

115 

 

 

4.2.2 Potreba po dojemanju rejniškega sistema kot prostora 

sprememb  

 

Wilsonova (2006) pravi, da je eno bistvenih odkritij to, da je rejništvo (v Veliki Britaniji) 

širše druţbeno še vedno dojeto kot prijazna aktivnost, a le redko kot prostor, kjer se dogajajo 

spremembe. O rejniškem okolju torej ne razmišljamo kot o terapevtskem okolju, ampak kot o 

okolju, ki pripravlja otroka na vrnitev v njegovo matično druţino. Prizadevanje za odgovorno 

starševstvo Wilsonova zato vidi v:  

1. ustvarjanju rejništva kot prostora sprememb,  

2. preprečitvi pogostega rejniškega pojava »negativne spirale«, tj. ko teţavno vedenje 

rejniškega otroka izzove zavrnitev tega otroka s strani rejnika, ta zavrnitev pa zopet 

sproţi še teţavnejše vedenje tega otroka. Prednost neposrednega vplivanja rejnika na 

otrokove čustvene in vedenjske odzive je v tem, da so na ta način viri obvladovanja pri 

otroku in krhki navezani odnosi lahko dobro vzdrţevani in ojačani znotraj varne 

namestitve, kar je veliko bolje kot zunanja terapevtska pomoč. 

Mladostnike v rejništvu se pogosto obravnava kot posebno skupino, saj (Aldegate idr., 1989, 

po Lipscombe idr., 2003) v rejniški druţini mladostniki iščejo varno bazo, ob tem 

vzpostavljajo in se borijo za svojo avtonomijo ter tudi izkazujejo potrebo po izoblikovanju 

identitete, ki se na novo ustvarja v času ločenosti od matične druţine. Hazelova (1981, po 

Lipscombe idr., 2003) je zato za atribute uspešnih rejnikov mladostnikov navedla: zmoţnost 

odprte in iskrene komunikacije, pripravljenost za nenehno učenje ter osebno čustveno 

razseţnost. Triseliotis idr. (1995) so kot najpomembnejše veščine in kvalitete uspešnega 

rejnika mladostnikov navedli (identificirane s strani socialnih delavcev): biti dober in 

toleranten do mladostnika ter izkazovati razumevanje in primerna pričakovanja glede njegove 

pomoči pri hišnih opravilih. Za manj uspešne rejnike so v isti raziskavi označili tiste rejnike, 

ki so imeli manj izkušenj pri delu z mladostniki, ki so bili manj fleksibilni in ki se niso znali 

zoperstaviti manipulativnemu vedenju mladostnikov.  

»Druţina je tista, ki pomaga posamezniku iti po travmatičnih izkušnjah naprej, ki mu daje 

podporo ali pa mu, nasprotno, ne dopušča, da bi razrešil boleče izkušnje, saj bi to pomenilo 

nujno spremembo celotnega druţinskega sistema in ne samo posameznika. Nenazadnje lahko 

vpliv travme (npr. spolne zlorabe) seţe celo generacije nazaj ali pa zaznamuje osebe, ki so 

neposredno povezane s travmiranim (sekundarna travmatizacija).« (Repič, 2008: 115) 

Repičeva sicer na tem mestu ne govori o rejniških druţinah, ampak matičnih, a otrokovo 
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razreševanje osebnih travm je še teţje zunaj matične druţine, saj rejniki običajno ne poznajo 

celotne otrokove preteklosti, niti ne morejo razumeti vseh njegovih stisk. Poleg tega 

razreševanje teh travm zahteva tudi nekatere prilagoditve v celotnem sistemu rejniške druţine, 

na kar pa vse rejniške druţine verjetno niso pripravljene oziroma tega niti niso voljne storiti. 

Teţke ţivljenjske preizkušnje otrok v rejništvu se torej lahko nezavedno prenesejo na rejnike, 

ki morda zato v vzgojnem procesu ne delujejo v skladu s svojimi siceršnjimi prepričanji.  

 

4.2.3 Razvojni izidi rejniških otrok  

 

Raziskave Triselioutsa, Borlanda in Hilla (2000, po Thomas, 2005) kaţejo, da se število 

rejniških otrok skozi čas ni bistveno spremenilo, da pa je opaziti bistveno razliko v tipu 

rejniških otrok. Večina otrok, ki so danes v rejniški oskrbi, je bila pred 20 leti v institucionalni 

oskrbi, tisti otroci, ki so bili takrat v rejništvu, pa so danes v oskrbi svoje matične druţine. 

Thomas (2005) sklepa, da danes otroci prihajajo v rejniško oskrbo z večjimi osebnimi 

problemi kot v preteklosti in da med njimi najdemo tudi otroke z največjimi travmami in 

posledično velikimi osebnostnimi teţavami. Pravi, da je vpliv fizičnih, spolnih in čustvenih 

zlorab (laţje prepoznavne ţe v obdobju pred rejništvom otroka) na čustvene in vedenjske 

teţave, zlorabo drog, alkohola in drugih substanc, pa tudi bolezni, kot je HIV, resničnost 

modernega rejništva. Ob tem avtor ne idealizira preteklega rejništva, saj, kot pravi, so tudi v 

prejšnjih obdobjih rejniški otroci s seboj prinašali teţke teţave in so predstavljali velik 

vzgojni izziv za rejnike. Gre za soočenje z dejstvom, da sta se obseg in stopnja teţav rejniških 

otrok zvečala in da institucionalna vzgoja ni več neke vrste varnostna mreţa za vzgojno 

najzahtevnejše otroke, kot je to nekoč bila. Tudi Price idr. (2008) opaţajo, da se vedenjske 

teţave otrok v rejništvu povečujejo. Kot delen razlog za ta pojav vidijo v delovanju socialnih 

sluţb, ki si prizadevajo, da se otroke odvzame iz domačega okolja le v skrajnih primerih. 

Posledično je moţno, da v rejništvo pridejo le otroci iz najbolj problematičnih druţin oziroma 

otroci z ţe razvitimi in teţkimi vedenjskimi problemi.  

Schaffer (2000) ugotavlja, da otroci po premestitvi v varno okolje hitreje napredujejo v 

fizičnem kot psihičnem smislu. Povrnitev dobrega fizičnega stanja ima torej prednost pred 

rehabilitacijo psihičnega stanja. Avtor nadalje ugiba o vzrokih za različno prizadetost 

različnih psiholoških funkcij in pravi, da je ena od moţnosti ta, da so nekatere funkcije 

evolucijsko gledano starejše in bolj temeljne kot posameznikove potrebe ter zato kaţejo večjo 

odpornost. Tako je odnos starši−otrok bolj temeljnega pomena za ţivljenje otroka kot odnos 
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otrok−vrstniki, zaradi česar je vzpostavitev oziroma okrnjenost prvega odnosa bolj usodnejše 

narave, kot je to v drugem primeru.  

Howe in Fearnley (2003) pojasnjujeta, da sta za razumevanje razvojnih motenj otrok v 

rejništvu pomembna zlasti dva aspekta vprašanj:  

1. kako je vedenje otrok prizadeto zaradi njihovih preteklih negativnih ţivljenjskih 

izkušenj, 

2. kako otroci, potem ko so bili premeščeni v drugo, varnejše druţinsko okolje, 

aktivirajo svoje v matični druţini razvite strategije, ki so jim pomagale preţiveti 

situacije zlorabe in zanemarjanja.  

Otroci, nameščeni v rejniški sistem, so rizična skupina otrok, ki so podvrţeni veliki stopnji 

tveganosti, da bodo razvili številne razvojne teţave. Avtorja poudarjata, da mlajši kot je otrok 

ob namestitvi v rejništvo, niţja je stopnja tveganja za razvoj različnih motenj. Otroci, ki so 

nameščeni v rejništvo v višji starosti, imajo v primerjavi z otroki, ki so bili nameščeni v 

rejništvo še kot dojenčki, veliko večjo moţnost, da bodo morali obiskati katero od institucij za 

duševno zdravje, saj bodo izkazovali številnejše vedenjske teţave ter specifične psihološke 

potrebe (Howe in Fearnley, 2003). Tipične diagnoze otrok, nameščenih v rejništvo (Harman 

idr., 2000, po McWey, 2004), vključujejo vedenjske teţave (kljubovalnost, neubogljivost, 

nasprotujoče vedenje), depresijo, anksioznost, hiperaktivnost in motnje pozornosti.  

 

4.2.4 Transakcijski model v rejništvu 

 

Stovall in Dozier (1998) pojasnjujeta, da razvojne izide otrok, ki so bili nameščeni v rejništvo 

v višji starosti, najbolje razumemo s t. i. »transakcijskim modelom«, ki predvideva, da je 

otrokov premik na njegovi razvojni poti determiniran s transakcijo med otrokom in njegovim 

okoljem. Otrok v nov odnos rejnik−otrok v rejništvu prinese svojo unikatno zgodovino, 

duševno stanje, vedenjski ter medodnosni stil, ki so vsi ţe bili formirani v njegovem 

zgodnjem vzgojnem okolju (Howe in Fearnley, 2003). Te t. i. škodljive izkušnje v času 

zgodnjega otroštva pripeljejo do tega, da otrok razvije tiste vedenjske strategije, ki so mu sicer 

pomagale preţiveti v primarnem okolju, vendar z njimi v sedanjosti zavračajo oziroma 

odbijajo rejnike. Če so torej te strategije na eni strani omogočile preţivetje otroka v njegovem 

preteklem in nedvomno zelo teţavnem vzgojnem okolju, pa obenem pomenijo tudi negativne 

vzorce za prihodnost. Zaradi njih otroci ne morejo izkoristiti novega, kvalitetnega okolja, kjer 

se jim nudi ljubeča in odgovorna nadomestna nega in skrb, saj se ne zmorejo odzvati na 
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občutljivo nego in zaščitniško starševstvo. Nekateri otroci so pravzaprav »napačno 

opremljeni« in zato ne zmorejo odgovoriti na čutno skrb. Skrajni primer je zlorabljen otrok, ki 

se mu zaradi njegove zgodovine lahko zgodi, da nikoli ne bo razvil varnih odnosov, pa čeprav 

bi prišel v najspodbudnejšo in odzivajočo rejniško druţino. To dejstvo je nezanemarljivo še 

posebno v dolgotrajnih rejništvih (kot tudi pri posvojitvah), saj se od skrbnikov pričakuje, da 

bodo zmoţni otroku ponuditi varno navezanost in odnose, in sicer na način, da jih bo ta kljub 

prejšnjim neugodnim ţivljenjskim okoliščinam lahko sprejel in ponotranjil. Te teţave so 

izrazitejše, čim daljše je obdobje zlorabe, več kot je sprememb namestitve otroka in bolj kot 

je močna čustvena povezanost z matično druţino (Stovall in Dozier, 1998). Teţave otroka pa 

ne prizadenejo in ne vplivajo škodljivo le na otroka, pač pa je z otrokovimi osebnostnimi 

teţavami, njegovimi vedenjskimi in čustvenimi primanjkljaji in specifičnimi potrebami 

prizadeto tudi njegovo novo socialno okolje − okolje rejniške druţine, ki se pogosto ne zna 

soočiti niti razumeti njegovih teţav, kar botruje popačeni sliki otrokove osebnosti in vedenja. 

Največji izziv pri starševstvu rejniških otrok, ki so bili zlorabljeni, zato ostaja, kako regulirati 

njihovo globoko pomanjkanje nezaupanja in potrebo po kontroli drugih. Ti otroci so se na 

pomanjkanje varne baze in slabo funkcionalno starševstvo prilagodili s tem, da so se začeli 

zanašati le nase. Tako znajo zelo pozorno opazovati okolje (posebno še obraz in razpoloţenje 

skrbnika), a so obenem zelo odporni na prevzemanje ali učenje novih izkušenj odgovornega 

in varnega starševstva, ki jim ga primeren rejnik lahko ponudi. Otroci, ki so se prilagodili na 

zanemarjajoča okolja, teţko predelajo informacije o drugačni realnosti rejniškega doma. 

Paradoksalno je, da bolj kot rejniki poskušajo biti skrbni do otrok v rejništvu, bolj se ti 

otrokom zdijo oddaljeni in neodkriti, zaradi česar do rejnikov pristopajo s strahom in 

prezirom. Na nove rejnike, ki poskušajo otroku nuditi varno zatočišče, varno bazo, vsaj v 

prvih fazah sobivanja vsi otroci gledajo z nezaupanjem in sumničenjem, vidijo jih kot ljudi, ki 

jih je treba nadzorovati zaradi morebitnih slabih namenov, vidijo jih kot stalen vir strahu in 

prevar, nikakor pa ne kot vir varnosti (Schoefield in Beek, 2005). Fairbairn (1954, po Repič, 

2008) na tem mestu omenja otrokovo lojalnost in zvestobo do bioloških staršev, ki jo je 

ugotavljal pri spolno zlorabljenih otrocih. Ugotovil je, da je mnogo otrok, ţrtev spolnega 

nasilja svojih staršev, ki so bili nameščeni k prijaznim, skrbnim in ljubečim nadomestnim 

staršem, dobesedno »norelo« in nadomestne starše v celoti zavračalo. Ti otroci so se umirili 

šele, ko so jih vrnili pravim staršem. S tem so pokazali brezpogojno navezanost na svoje 

lastne starše oziroma na vzdušje in čutenja, ki so jih dobili ob starših, saj so le ti obljubljali 

varnost, pripadnost in odnos. 
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Transakcijski model (Howe in Fearnley, 2003) nam pomaga razumeti vedenjske in razvojne 

poti, ki jih ubere (v rejništvo nameščen) starejši otrok. Avtorja pojasnjujeta, da otrok, ki je bil 

zlorabljen ali zavrnjen s strani staršev, razvije prepričanje, da zaščita in skrb skrbnikov nista 

na voljo, ko ju potrebuje. Otrok kot odgovor razvije visoko stopnjo zanašanja nase in 

samoodvisnosti (izogibajoč navezan tip). V novi namestitvi utegne tak otrok še nadalje kazati 

ista samozadostna vedenja, v prepričanju, da mu tudi novi skrbniki ne bodo na razpolago, ko 

jih bo potreboval. Če rejnik otrokovega zavračanja ne razume v kontekstu njegovih preteklih 

izkušenj, se lahko hitro počuti kot nepotreben ali nezaţelen pri otroku, kar se lahko odrazi v 

njegovem ignoriranju otroka, nezanimanju ali celo odpovedi vzgoji. Dinamika, sproţena 

preko te interakcije, lahko torej v rejnikih vzbudi, sicer v milejši obliki, ponovitev 

karakteristike starih otrokovih skrbnikov. Ponovitev sicer ni neizogibna, a otrokova mentalna 

reprezentacija tega, kako delujejo odnosi – na podlagi preteklih izkušenj – osnuje močne 

transakcijske sile, ki torej lahko novega skrbnika »potegnejo vase«, da deluje tudi v nasprotju 

s svojimi siceršnjimi prepričanji. Tudi raziskava Quintona idr. (1998, po Lipscombe idr., 

2003) potrjuje, da je kvaliteta starševstva ohranjena ali izboljšana takrat, ko so rejniki 

nagrajeni s pozitivnimi spremembami v poprej problematičnem otrokovem vedenju. In 

nasprotno, ko nesprejemljiva vedenja ostajajo nespremenjena kljub rejnikovim 

prizadevanjem, da bi nanje pozitivno vplival, je nadaljevanje osnovanih strateških vzgojnih 

pristopov ogroţeno.  

Regulacija čustev je moţna v odnosih z rejniki, ki so zmoţni prepoznati in se odzvati na 

otrokovo notranje mentalno stanje. Varni rejniki tudi razumejo, kako otroci vplivajo nanje. V 

odnosu z otroki delijo in pravilno komunicirajo z informacijami, se tako medsebojno 

obveščajo o svojem psihološkem stanju in nudijo vpogled v to, kako to stanje vpliva na 

njihovo razmišljanje, občutek in vedenje. Maltretirani otroci slabo razumejo čustva in 

mišljenje, kar se kaţe zlasti v pomanjkanju empatije. Njihova izkušnja iz skrbniškega okolja 

jim govori, da so strašni in nevarni, škodljivi in nepredvidljivi, neprevidni in kaotični. Otroci 

z motnjo v navezanosti se zato ne počutijo varne, ko so v tesnih, intimnih skrbniških okoljih. 

Ljubeči skrbi ne zaupajo in se ji zato izogibajo. Naučili so se, da se počutijo varne, če zaupajo 

le sebi, kar se odraţa v agresivnem in sovraţnem »kontrolnem« vedenju, kjer si podredijo in 

nadzorujejo vse. Večina situacij, ki se navezuje na vzpostavljanje navezanosti, še posebno 

tiste, v katerih skrbnik otroku ţeli nuditi skrb in zaščito, so zato zmoţne izzvati intenzivne 

reakcije otrok, ki se ob tem počutijo prestrašene, jezne, sovraţne, nemočne, pa tudi 

ukazovalne in polne obupa. Tovrstne krize in nevarnosti se pojavijo iznenada in povsem 

nepričakovano ter se po intenziteti hitro stopnjujejo, otrok pa ima v njih dvojen občutek − ali 
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je močan in nevaren ali pa je prestrašen in zmeden. Ker so preţiveli velike zlorabe in 

zanemarjanje, se nekateri otroci počutijo tudi kot neranljive in imune za nevarnost, saj imajo 

občutek, da so vse gorje ţe preţiveli in da huje ne more biti (Howe in Fearnley, 2003). 

Steinberg (1998, po Repič, 2008) v eni svojih raziskav ugotavlja, da ima negativna ali 

neprimerna reakcija staršev na različna otrokova travmatična doţivetja nanj lahko še bolj 

negativen vpliv, kot ga ima resnost travmatične izkušnje. V nasprotnem primeru povezanost 

in sočutje v druţini zagotavljata laţe soočenje s travmatičnimi doţivetij. Starši, ki jih nek 

travmatičen dogodek otroka preveč prevzame in obenem tudi onesposobi, da bi ustrezno 

odreagirali, lahko na primer poskušajo minimalizirati dogodek in njegove posledice (Marans 

idr., 1996, po Repič, 2008), kar lahko v otroku vzbudi dodatne občutke nezaupanja, 

samokrivde in nesprejemanja, kar nikakor ne pripomore k regulaciji otrokovih čustev kot tudi 

ne k razvoju pozitivnega medsebojnega odnosa na relaciji starši (rejniki)−otrok (otrok v 

rejništvu).  

Razvojni izidi otrok v rejništvu so zelo različni. Če nekateri otroci s primernimi spodbudami 

in pod ustreznim ter tudi ljubečim vodstvom rejniških staršev in drugih podpornih 

strokovnjakov povsem okrevajo, drugi otroci nimajo tako zadovoljive in optimistične 

prihodnosti. Ker rejniške starševske strategije, pristopi in prakse bistveno vplivajo na 

kvaliteto rejništva, je njihova identifikacija zelo pomembna. Veščine, ki imajo pozitiven vpliv 

na rejniški odnos, bi morale bili spodbujane, medtem ko bi morale biti predvidene 

intervencije v primerih, ko starševske strategije ne kaţejo zadovoljujočih rezultatov in so zato 

škodljive za otroka, zagotovljene. McMillen in Tucker (1999, po Unrau in Grinnell, 2005) 

pišeta, da mnogo otrok v rejništvu iz rejništva »izstopi«, ker so dovolj stari, a so brez zadostne 

izobrazbe, brez pravih moţnosti za zaposlitev in pravzaprav povsem nepripravljeni na zunanji 

svet, v katerem naj bi ţiveli in delovali kot odrasli. Podobno razmišljajo Buehler, Orme, Post 

in Patterson (2000, po Unrau in Grinnell, 2005), ko navajajo rezultate svoje raziskave, s 

katero so ugotovili, da odrasli z izkušnjo rejništva v otroštvu v povprečju kaţejo precej slabše 

rezultate v številnih socialnih indikatorjih, kot so izobrazbeni doseţki, vpetost v skupnost, 

zadovoljstvo v zakonskem ţivljenju in poklicna uspešnost. Razloge za slabe ţivljenjske izide 

bivših otrok v rejništvu povezujejo tako z disfunkcionalno matično druţino kot tudi z rizikom, 

povezanim z namestitvijo zunaj matične druţine. 
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5 METODOLOGIJA 

 

5.1   Opredelitev problema in ciljev raziskave 

 

Strokovne raziskave na temo rejništva v slovenskem prostoru so maloštevilne. Rapetova 

(2008) ugotavlja, da se o rejništvu piše manj kot o drugih področjih socialnega dela. To 

dejstvo je zaskrbljujoče, če rejništvo vidimo kot občutljivo temo, ki se dotika precejšnjega 

števila ljudi, neposredno ali posredno vpletenih v njegov sistem. Aktualnost teme, ki jo 

povezujemo z multidisciplinarnimi aspekti posameznikovega ţivljenja, bi pravzaprav lahko 

narekovala redno znanstveno-strokovno ukvarjanje s slovenskim rejniškim sistemom (pa tudi 

z rejniškimi sistemi drugod po svetu). Le tako bi rejniški sistem vedno znova prevetrili, 

osvetlili in uvajali potrebne novosti. A pregled strokovne literature od leta 2000 naprej nam 

predstavi le dve magistrski nalogi
4
 in peščico strokovnih člankov oziroma prispevkov, 

objavljenih v strokovnih revijah oziroma v zbornikih različnih institucij, ki se 

neposredno/posredno ukvarjajo s tematiko rejništva. Če sta obe omenjeni magistrski nalogi 

osredotočeni na raziskovanje specifičnega problema v rejništvu, pa za druge prispevke 

ugotavljam, da se večinoma ukvarjajo le s pojasnjevanjem splošnega delovanja rejniškega 

sistema.  

 

V svoji raziskavi se posvečam specifičnemu  področju  rejništva, tj. rejnikovemu odzivanju na 

čustvene in vedenjske teţave otroka v rejništvu. V magistrski nalogi me zanima:  

- ali obstajajo med posameznimi skupinami otrok v rejništvu glede na njihov spol in 

starost ob namestitvi razlike v pojavu čustvenih in vedenjskih teţav, 

- kako so starševske prakse rejnikov povezane s čustvenimi in vedenjskimi teţavami 

otrok,  

- ali določene čustvene in vedenjske teţave otrok v rejništvu vplivajo na starševske 

prakse rejnikov bolj kot druge. 

 

Z rezultati raziskave o starševskih praksah rejnikov ter obstoju in intenziteti čustvenih in 

vedenjskih teţav pri otrocih v rejništvu bomo dobili vpogled v: 

- razumevanje pojava čustvenih in vedenjskih teţav pri otrocih v rejništvu, 

                                                 
4 Jasna Cajnko (2004) je v svojem magistrskem delu raziskovala pomen varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja, ki vplivajo na bolj ali 

manj uspešno premagovanje razvojnih nalog otrok, ki ţivijo v nadomestnih, rejniških druţinah.  
  Milena Ţiberna  (2005) je v svojem magistrskem delu raziskovala pomen skupinskega dela za kakovost izvajanja rejništva. 
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- razumevanje pomembnosti starševskih praks  kot enega temeljev uspešnega rejniškega 

izida in poti k opolnomočenju otroka, 

- vpogled v odnos med različnimi starševskimi praksami in prisotnostjo čustvenih in 

vedenjskih teţav pri otrocih v rejništvu, 

- razumevanje, da rejništvo ne more biti le »prostor zavetja«, pač pa »prostor 

sprememb«, kjer bi otrok moral dobiti vso pomoč in podporo, ki ju potrebuje za svoje 

optimalno fizično, psihično in duševno opolnomočenje.  
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5.2   Hipoteze raziskovanja 

 

Glede na teoretična izhodišča in namen dela ţelim odgovoriti na naslednje hipoteze:  

H1: Obstajajo pomembne razlike v čustvenih in vedenjskih teţavah otrok glede na 

njihov spol. 

H2: Obstajajo pomembne razlike v čustvenih in vedenjskih teţavah otrok glede na 

njihovo starost ob namestitvi v rejništvo. 

H3: Obstajajo pomembne razlike v rejnikovi vključenosti in vzgojni naravnanosti do 

otroka glede na rejnikovo zaznavanje stopnje čustvenih in vedenjskih teţav otroka. 

H4: Obstajajo pomembne razlike v rejnikovem nadzoru otroka glede na rejnikovo 

zaznavanje stopnje čustvenih in vedenjskih teţav otroka. 

H5: Obstajajo pomembne razlike v rejnikovi konsistentnosti discipliniranja otroka 

glede na rejnikovo zaznavanje stopnje čustvenih in vedenjskih teţav otroka. 

H6: Posamezne rejnikove starševske prakse pomembno napovedujejo eksternalizirane 

in internalizirane teţave otrok.  
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5.3   Metoda 

 

5.3.1 Postopek  

 

Izpolnjevanje vprašalnikov s strani rejnic je potekalo v obdobju od 1. novembra 2009 do 28. 

februarja 2010, in sicer s pomočjo strokovnih delavcev CSD iz vse Slovenije. Predhodno sem 

jih poklicala po telefonu, jim razloţila namen raziskave, pričakovane udeleţence in način 

izpolnjevanja vprašalnikov. Če so strokovni delavci na CSD v sodelovanje privolili, je 

izpolnjevanje vprašalnikov potekalo na tri načine:  

1. Na CSD po vsej Sloveniji ob navzočnosti raziskovalke; na ta način je bilo zbranih 

46 izpolnjenih vprašalnikov.  

2. Na CSD po vsej Sloveniji s pomočjo tamkajšnjih strokovnih delavcev, a ob 

odsotnosti raziskovalke (45 izpolnjenih vprašalnikov). Anonimnost in tajnost tako 

pridobljenih anketnih vprašalnikov sem zagotovila tako, da sem strokovnim 

delavcem, ki so vprašalnike razdelili rejnikom, dala za vsakega rejnika naslovljeno 

in z ustrezno znamko opremljeno kuverto, v katero so rejniki neposredno po 

izpolnjevanju vloţili izpolnjene vprašalnike. Tako strokovni sodelavci niso imeli 

vpogleda v odgovore rejnikov.  

3. Razmeroma velik deleţ vprašalnikov (77 izpolnjenih vprašalnikov oziroma 46 % 

vseh) sem prejela po pošti neposredno od rejnic. Tem sem vprašalnike predhodno 

poslala na dom in jih zaprosila za sodelovanje. Pošiljanje pošte na dom je potekalo 

neposredno s strani raziskovalke ali posredno preko pristojnega CSD – identiteta 

rejnic ni javna in zato naslovov rejnic strokovni delavci na CSD raziskovalki niso 

smeli posredovati, razen če tega rejnice niso same izrecno dovolile. Rejnice so nato, 

če so ţelele, izpolnjene vprašalnike vrnile po pošti raziskovalki (priloţena je bila 

tudi naslovljena in z znamko opremljena kuverta). Poštni osip je bil razmeroma 

velik, saj sem prejela le 77 (36 %) izpolnjenih vprašalnikov od 215 poslanih 

vprašalnikov. Situacija je še toliko bolj neugodna, ker rejnikov ni bilo mogoče 

ponovno pozvati k sodelovanju in izpolnjevanju vprašalnikov zaradi ţe prej 

omenjene tajnosti podatkov in anonimnosti pri izpolnjevanju vprašalnikov.  

Pred samim izpolnjevanjem vprašalnikov sem rejnikom podala natančna navodila o 

pravilnosti izpolnjevanja (ustno ali pisno). Vprašalnik so izpolnjevali tisti rejniki, pri katerih 

je nameščen vsaj en rejniški otrok (za katerega so rejniki odgovarjali). Če je imel rejnik v 
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rejništvu večje število otrok, sem rejnike prosila, da odgovarjajo za tistega otroka, pri katerem 

opaţajo več čustvenih in vedenjskih teţav. S tem sem se ţelela čim bolj pribliţati temi 

magistrske naloge in pridobiti podatke, pomembne za namen in cilje naloge.   

Anketne vprašalnike so rejniki reševali samostojno. Zagotovljena je bila anonimnost osebnih 

podatkov, saj v vprašalnikih ni bilo vprašanj, ki bi lahko na kakršenkoli način razkrila 

identiteto rejnikov. Reševanje ni bilo časovno omejeno, rejniki so vprašalnik uspeli izpolniti v 

15−30 minutah.  

V teku pridobivanja vprašalnikov so se pokazale naslednje teţave:  

1. CSD: Majhna zainteresiranost in pogosto celo odkrito neodobravanje strokovnih 

delavcev CSD, da bi sodelovali v raziskavi. Strokovni delavci so kot vzrok za 

nesodelovanje navajali: preobremenjenost z delom, dodatno delo, ki bi jim ga 

predstavljalo sodelovanje v raziskavi, naveličanost in prezasičenost s tovrstnimi 

vprašalniki in poprejšnje nasprotovanje rejnikov sodelovanju v raziskavah na to 

temo. Nekaj strokovnih delavcev CSD je v celoti zavrnilo moţnost sodelovanja, 

nekaj strokovnih delavcev pa je nasprotovalo le neposredni udeleţenosti 

raziskovalke na srečanjih, ki jih sicer na CSD prirejajo za rejnike in v okviru 

katerih so se vprašalniki izpolnjevali. V tem primeru so predlagali, da lahko 

vprašalnike (z ustreznimi kuvertami) sami posredujejo rejnikom, ti pa naj bi se 

nadalje sami (na svojem domu) odločili, ali ţelijo sodelovati v raziskavi.  

2. Rejniki: Na srečanjih na CSD nekateri rejniki niso imeli teţav s pristopom k 

izpolnjevanju vprašalnikov, medtem ko so drugi odkrito nasprotovali 

sodelovanju. Navajali so, da so tovrstne raziskave same sebi namen, saj ničesar 

ne spremenijo oziroma ne pripomorejo k izboljšavi obstoječega rejniškega 

sistema. Rejniki so izraţali ţeljo po tem, da bi tudi njih kdo resnično poslušal in 

jim poskušal pomagati v teţavah, s katerimi se soočajo v času rejništva. Ţelijo si 

večjo udeleţenost pri snovanju načrtov za rejništvo v prihodnosti. Rejniki so še 

omenjali, da so naveličani izpolnjevanja vprašalnikov o rejništvu (kar nekaj 

raziskav o rejništvu je bilo opravljenih v okviru diplomskih nalog). Izraţali so 

strah pred razkritjem in zlorabo njihovih odgovorov ter posledično ukrepov s 

strani pristojnih organov. Nekateri rejniki so sodelovanje zavrnili zaradi starosti, 

saj so rekli, da je takšno izpolnjevanje zanje prezahtevno (nekateri rejniki so se 

izpolnjevanja sicer lotili, a so ţe kmalu po uvodnih demografskih podatkih 

obupali nad njim).   
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Skupno je bilo zbranih 168 izpolnjenih vprašalnikov, ki so bili v začetni fazi natančno 

pregledani in nadalje izločeni, če so bili neustrezno izpolnjeni; nekateri niso bili izpolnjeni v 

celoti (manjkajoči demografski podatki, kot sta spol ali starost otroka), pri drugih je bila 

opaţena nepazljivost pri izpolnjevanju (neodgovorjene trditve v katerem izmed vprašalnikov). 

Iz nadaljnje obdelave je bilo tako izločenih 43 vprašalnikov, kar pomeni, da je bilo v končni 

vzorec vključenih 125 vprašalnikov (74 % vseh). Kasneje so bili ti vprašalniki ovrednoteni, 

podatki pa vnešeni v skupno bazo ter obdelani s programskim paketom SPSS.  
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5.3.2 Vzorec oseb  

 

V raziskavo je bilo vključenih 125 rejnic z dovoljenjem za izvajanje rejniške dejavnosti. V 

raziskavo so bile vključene tiste rejnice, katerih rejniški otrok, za katerega so odgovarjale v 

Vprašalniku o otrokovih čustvenih in vedenjskih teţavah, je prišel v njihovo druţino pri vsaj 

4 letih starosti (niţja starost otrok ob namestitvi (Cajnko, 2004) je povezana z večjo 

prilagojenostjo druţini), je pri njih nameščen ţe vsaj eno leto (opolnomočenje otroka v 

obdobju enega leta lahko ţe doseţe  visoko raven) ter je star med 5 in 18 let.  

 

Tabela 2: Struktura otrok v rejništvu glede na otrokov spol, trenutno starost, starost ob 

namestitvi v rejništvo in odločbo o posebnih potrebah otroka
5
. 

Otrok v rejništvu    Število Odstotek 

Spol otroka 
   Deklica 
   Deček 

 
57 
68 

 
45.6 % 
54.4 % 

Starost otroka v rejništvu 
   5-7 let 
   8-10 let 
   11-14 let 
   15-18 let 

 
9 

40 
32 
44 

 
 7.2 % 
32.0 % 
25.6 % 
35.2 % 

Starost otroka ob rejniški namestitvi  
   4-5 let 
   6-8 let 
   9-11 let 
   12-18 let 

 
39 
46 
23 
17 

 
31.2 % 
36.8 % 
18.4 % 
13.6 % 

Odločba o posebnih potrebah otroka 
   Da 
   Ne 

 
23 

102 

 
18.4 % 
81.6 % 

   

 

V raziskavo je bilo vključenih 125 otrok v rejništvu, od tega 46 % deklic in 54 % fantov. Kar 

35 % otrok, ki so bili zajeti v raziskavo, je bilo ob anketiranju njihovih rejnic starih med 15 in 

18 let, najmanjši deleţ (7 %) predstavljajo najmlajši otroci (5−7 let). Skoraj 70 % otrok je bilo 

v rejništvo nameščenih do 8 leta starosti, več kot 85 % otrok, zajetih v raziskovalni vzorec, pa 

je bilo nameščenih v rejništvo do starosti 11 let. 1/5 otrok iz vzorca so otroci s posebnimi 

potrebami (alkoholni sindrom, hiperaktivnost, motnja v duševnem razvoju, teţave v 

                                                 
5 Na CSD posebne potrebe otroka  opredeljujejo zaradi določil o normativih za izvajanje rejniške dejavnosti. Normativ določa, da ima rejnik 

lahko v rejništvu istočasno nameščene tri otroke, le izjemoma več, če gre za sorodstvene povezave med otroki ali pa je namestitev otroka k 
določenemu rejniku otroku v posebno korist. Normativ »treh otrok« pa je lahko zniţan v primeru, ko gre za otroka z odločbo o posebnih 

potrebah, ko gre za, na primer, hudo bolnega otroka, otroka z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju, zlorabljenega ali trpinčenega 

otroka, otroka z vedenjskimi ali osebnostnimi teţavami. Zniţan  normativ (in trajanje) določi komisija za določitev zniţanega normativa na 
podlagi skupnega pisnega predloga centra otroka in centra rejnika (ZIRD, 2002). 
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čustvenem razvoju, vedenjske teţave, razna trajna bolezenska stanja (epilepsija, cerebralna 

paraliza), govorne motnje in gibalna oviranost).   

 

Tabela 3: Struktura rejnikov glede na spol, starost, izobrazbo in sorodstveno razmerje do 

otroka in rejnikov status 

   

Rejniki Število Odstotek 

Spol rejnika 
   Ženski 
   Moški 

 
114 
11 

 
91.2 % 
8.8 % 

Starost rejnika 
   18-35 let 
   36-45 let 
   46-60 let 
   61 let in več 

 
10 
39 
69 
7 

 
8.0 % 

31.8 % 
55.2 % 
5.6 % 

Izobrazbena struktura 
   Nedokončana OŠ 
   Končana OŠ 
   Poklicna srednja šola 
   Srednja šola z zaključnim izpitom/maturo 
   Višješolski ali visokošolski diplomant 
   Magisterij/doktorat 

 
2 

37 
42 
30 
14 
- 

 
1.6 % 

29.6 % 
33.6 % 
24.0 % 
11.2 % 

- 

Sorodstveni odnos do otroka v rejništvu 
   Da 
   Ne 

 
22 

103 

 
17.6 % 
82.4 % 

Rejnikov status 

   Brezposelna oseba6 
   Zaposlena oseba 
   Samozaposlena oseba 
   Kmet 
   Gospodinja 
   Poklicni rejnik 
   Upokojenec 

 
9 

24 
2 
1 

11 
63 
15 

 
7.2 % 

19.2 % 
1.6 % 
0.8 % 
8.8 % 

50.4 % 
12.0 % 

      

 

Na vprašalnike so v več kot 90 % odgovarjale osebe ţenskega spola, medtem ko je bilo 

največ rejnikov starih med 46 in 60 let (nad 55 %). Skoraj 90 % rejnikov iz vzorca ima 

zaključeno največ srednjo šolo z zaključnim izpitom/maturo, od tega ima 1/3 rejnikov 

zaključeno poklicno srednjo šolo, nekoliko manj kot 1/3 rejnikov pa osnovno šolo. V vzorec 

zajeti rejniki so v 50 % poklicni rejniki, ki rejništvo opravljajo kot edini poklic, 1/5 rejnikov 

                                                 
6 Le rejnikom, ki izvajajo rejništvo kot poklic, se zagotavlja tudi plačilo prispevkov za socialno varnost. Če ima rejnik v rejništvu le enega ali 

dva otroka, se mu plačila prispevkov za socialno varnost ne plačuje. Rejnik, četudi brezposeln, lahko pridobi dovoljenje za opravljanje 
rejniške dejavnosti, a se mu otroka v rejništvo dodeli le v primeru, da rejniška druţina ni socialno ogroţena. Rejnik pa lahko v času 

opravljanja rejniške dejavnosti zaposlitev izgubi. V tem primeru, četudi je druţina socialno ogroţena, ne sledi odvzem otroka, pač pa se na 

CSD pristopi k aktivnemu reševanju finančno-socialno-zaposlovalne stiske druţine, tudi z namenom ohranitve obstoječega rejniškega 
razmerja (CSD Vrhnika, 2011).         
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je zaposlenih izven rejniškega sistema, rejnikov, ki so brezposelni, je 7 %. V raziskovalnem 

vzorcu je 82 % rejnikov takih, ki z otrokom niso v sorodu.  
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5.3.3 Merski instrumentarij  

 

V raziskavi sta bila uporabljena dva specifično usmerjena vprašalnika in splošen demografski 

vprašalnik, s katerim so bili zajeti osnovni podatki o otroku v rejništvu in o njegovem rejniku.  

 

Vprašalnik o starševstvu (»Alabama Parenting Questionnaire«, Shelton, Frick in Wooton, 

1996) je bil oblikovan z namenom ocenjevanja različnih starševskih praks v povezavi z 

vedenjskimi teţavami otrok: starševsko vpletenost v ţivljenje otroka, starševski nadzor, 

uporabo pozitivnih starševskih tehnik, starševsko konsistentnost v discipliniranju in 

starševsko uporabo fizične kazni. Vprašalnik je v izvirniku sestavljen iz 42 postavk, ki 

omogočajo opazovanje šestih specifičnih starševskih praks: 1. vpletenost, 2. pozitivno 

starševstvo, 3. pomanjkljiv nadzor,  4. nekonsistentna disciplina, 5. fizično kaznovanje in 6. 

druge disciplinske prakse. Vprašalnik se pojavlja v dveh različicah, odvisno od tega, ali nanj 

odgovarjajo otroci ali ljudje, ki otroka dobro poznajo (sorodnik, učitelj, vzgojitelj itn.). 

Vprašalnik je dostopen preko internetnih strani Univerze v New Orleansu, pa tudi preko 

nekaterih strokovnih člankov (Shelton idr., 1996). 

Vprašalnik je bil najprej s strani raziskovalke preveden v slovenski jezik, nato pa po 

razmisleku o uporabnosti predlaganih postavk modificiran ter prilagojen potrebam raziskave. 

Kot ugotavljajo McKee idr. (2008), se sedem postavk vprašalnika navezuje na nekatere 

disciplinske pristope v smislu nefizičnega kaznovanja (na primer psihično maltretiranje, 

verbalno nasilje). Njihov osnovni namen je »zakriti« negativen zven in dojemanje fizičnega 

kaznovanja, s čimer naj bi se ţelelo doseči čim bolj realne odgovore staršev o uporabi 

fizičnega kaznovanja. Avtorji zato v svoji raziskavi o starševskih praksah teh postavk v 

vprašalniku niso uporabili. Ker se v pričujočo raziskavo ni vključilo treh postavk o uporabi 

fizičnega kaznovanja (zaradi izrazito nenormalno porazdeljenih spremenljivk za to sestavljeno 

spremenljivko), se po vzoru McKee idr. (2008) v raziskavo ni vključilo niti omenjenih sedmih 

postavk drugih disciplinskih pristopov. Vključitev teh postavk v sestavljeno spremenljivko 

»konsistentnost discipliniranja« pa se ni zdela primerna, ker pojma kaznovanje in 

discipliniranje nista zdruţljiva niti po pomenu niti po ocenjevanju. Pomanjkanje 

discipliniranja sem namreč opazovala kot neučinkovito in ne kot negativno starševsko prakso, 

kar v svojem bistvu predstavlja uporaba fizičnega kaznovanja. Dodatni dve postavki sta bili 

izločeni tekom analize podatkov zaradi zagotovitve ustrezne notranje konsistentnosti. Končno 

število postavk, obdelanih v raziskavi, je bilo 30 (vprašalnik se nahaja v Prilogi 1). V 
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Vprašalniku o starševstvu sem nekaterim postavkam (3, 8, 11, 16, 20, 21, 23, 28, 29) rotirala 

vrednosti, da sem zagotovila enako usmeritev (pozitivno) celotnega vprašalnika. 

Shelton idr. (1996) ugotavljajo, da kaţeta dve pozitivni starševski veščini (»pozitivne 

starševske tehnike« in »starševska vpletenost v ţivljenje otroka«) visoko korelacijo (r = .41), 

za konstrukt »uporaba fizične kazni«, ki je sestavljen iz le treh postavk, pa ugotavljajo nizko 

notranjo konsistentnost (α = .49). McKee idr. (2008) zato priporočajo namesto originalno          

5-faktorskega modela uporabo 3-faktorskega modela, ki naj bi bil primernejši za raziskovanje 

ocenjevanja starševskih veščin. V okviru Vprašalnika o starševstvu sem zato opazovala 

naslednje vsebinske sklope (sestavljene spremenljivke):  

1. vključenost in vzgojna naravnanost − 16 trditev (na primer: »Otrok pomaga pri 

planiranju druţinskih aktivnosti.«),  

2. nadzor − 9 trditev (na primer: »Otroku določam uro, ob kateri se mora vrniti 

domov.«) in  

3. konsistentnost discipliniranja − 5 trditev (na primer: »Čeprav je otrok naredil 

nekaj narobe, vas nagovori k temu, da ga ne kaznujete.«).     

Anketiranci so postavke ocenjevali na 5-stopenjski Likertovi lestvici: (1) nikoli, (2) skoraj 

nikoli, (3) včasih, (4) pogosto in (5) vedno. Rejnikovi odgovori na trditve vprašalnika so bili 

zato ovrednoteni s točkami od 1 (nikoli) do 5 (vedno), pri čemer sem vrednosti vseh trditev 

določene sestavljene spremenljivke seštela in nato izračunala povprečje. Pri vseh sestavljenih 

spremenljivkah starševskih praks višje vrednosti pomenijo učinkovitejše starševske prakse.  

Zanesljivost vprašalnika sem preverjala s Cronbachovim alfa koeficientom; po osnovanju 

skupin sestavljenih spremenljivk sem preverila njihovo notranjo konsistentnost in ugotovila, 

da je zanesljivost vseh treh sestavljenih spremenljivk ustrezna, saj so vse dosegle prag vsaj 

.60 (tabela 4). McKee idr. (2008) za tri podobno sestavljene starševske konstrukte ugotavljajo 

podobne vrednosti notranje konsistence: toplina/vključenost (α = .90), pomanjkljiv nadzor (α 

= .60) in neučinkovita disciplina (α = .61). 

 

Tabela 4: Zanesljivost Vprašalnika o starševstvu po sestavljenih spremenljivkah 

Sestavljena spremenljivka    Cronbach Alfa 

Vključenost in vzgojna naravnanost .86 

Nadzor* .68 

Konsistentnost discipliniranja* .61 

  
*V sestavljenih spremenljivkah »nadzor« in »konsistentnost discipliniranja« sem tekom analize podatkov izločila po eno spremenljivko, da 

sem zagotovila ustrezno zanesljivost posamezne sestavljene spremenljivke. 
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Vprašalnik o čustvenih in vedenjskih značilnostih otroka (»The Child Behaviour Checklist 

for Ages 6-18 (CBCL/6-18)« (Achenbach in Rescorla, 2001)) je vprašalnik, ki originalno s 

115 postavkami pri otrocih v starosti od 6 do 18 let ocenjuje otrokove vedenjske in čustvene 

teţave v preteklih 6 mesecih. CBCL/6-18 meri splošno psihopatologijo: bojazljivostno 

osebnostno motnjo, somatoformne motnje, anksioznost, depresijo, motnje mišljenja, motnje 

pozornosti, hiperaktinost in agresivnost. Analiza postavk omogoča opazovanje osmih 

specifičnih lestvic (1. anksioznost/depresivnost, 2. umaknjenost/depresivnost, 3. somatske 

teţave, 4. socialne teţave, 5. motnje mišljenja, 6. motnje pozornosti, 7. delinkventno vedenje, 

8. agresivno vedenje) in dveh nadrednih sestavljenih spremenljivk (1. internalizirane teţave, 

2. eksternalizirane teţave).  Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu starši (ali 

drugi skrbniki otroka) odgovarjajo na vprašanja o otrokovih interesih in sposobnostih, drugi 

del pa se osredotoča na beleţenje otrokovih emocionalnih in vedenjskih teţav.   

Vprašalnik o čustvenih in vedenjskih značilnostih otroka je dostopen preko organizacije 

ASEBA (Achenbach System of Empirically Based Assessment) in ponuja specifičnim 

skupinam prilagojene vprašalnike za ocenjevanje posameznikovih kompetenc, splošne 

zmoţnosti funkcioniranja in vedenjskih, emocionalnih ter socialnih teţav ljudi v starosti od 

1½ do vsaj 90 let. CBCL6/18 je bil v slovenski jezik preveden v organizaciji ASEBA. 

Vprašalnik je bil za potrebe raziskave modificiran. Po izločitvi tistih postavk, ki za raziskavo 

ne prispevajo uporabnih podatkov (na primer, somatske teţave otrok), je bilo končno število 

postavk v vprašalniku 85 (vprašalnik se nahaja v Prilogi 2).  

V raziskavi sem opazovala naslednje skupine sestavljenih spremenljivk:  

1. anksioznost – 12 trditev (na primer: »Počuti se ničvrednega, manjvrednega«),  

2. umaknjenost vase – 8 trditev (na primer: »Raje bi bil sam kot z drugimi«),  

3. težave v čustvovanju – 9 trditev (na primer: »Ima nočne more«, »Je zaprt, zadrţuje 

blato«), 

4. socialne težave – 11 trditev (na primer: »Ne razume se z vrstniki«),  

5. motnje pozornosti
7
 – 10 trditev (na primer: »Ne končna stvari, ki jih začne«, »Ne more 

se zbrati, ne more biti dlje časa pozoren«) , 

6. prestopniška vedenja – 17 trditev (na primer: »Krade doma«, »Neti ogenj, zaţiga«),  

7. agresivna vedenja – 18 postavk (na primer: »Pogosto se zapleta v pretepe«).  

                                                 
7
 V magistrski nalogi, ko govorim o različnih oblikah čustvenih in vedenjskih teţav, uporabljam izraz težave in 

ne motnje (za diskusijo glej podpoglavje Opredelitev čustvenih in vedenjskih teţav otrok). V primeru motenj 

pozornosti pa ne uporabljam izraza teţave (težave s pozornostjo), ampak ostajam pri izrazu motnje, saj ta v 

strokovni literaturi (npr. Magajna, Kavkler, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak in Bregar Golobič, 2008) velja za 

splošno uveljavljen termin. 
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CBCL/6-18 omogoča še opazovanje dveh nadrednih sestavljenih spremenljivk (internalizirane 

in eksternalizirane teţave), ki sta bili uporabljeni pri preverjanju šeste hipoteze (H6): 

1. sestavljeno spremenljivko internalizirane težave  sestavljajo tri »osnovne« sestavljene 

spremenljivke: »anksioznost«, »umaknjenost vase« in »teţave v čustvovanju«, 

2. sestavljeno spremenljivko eksternalizirane težave sestavljata dve »osnovni« 

sestavljeni spremenljivki: »prestopniška vedenja« in »agresivna vedenja«.  

Preostali dve »osnovni« sestavljeni spremenljivki (»socialne teţave« in »motnje pozornosti«) 

ne moremo uvrstiti v nobeno od teh dveh nadrednih sestavljenih spremenljivk, saj bi ju po 

svojih karakteristikah lahko umestili tako v prvo kot drugo.  

Vsaka izmed postavk je bila ocenjena na 3-stopenjski Likertovi lestvici: (0) ne velja, (1) delno 

ali včasih velja, (2) popolnoma ali pogosto velja. Rejnikovi odgovori na trditve vprašalnika so 

bili zato ovrednoteni s točkami od 0 (ne velja) do 2 (popolnoma velja), pri čemer sem 

vrednosti vseh trditev določene sestavljene spremenljivke seštela in nato izračunala 

povprečje. Pri vseh sestavljenih spremenljivkah čustvenih in vedenjskih teţav višje vrednosti 

pomenijo višjo stopnjo zaznanih teţav pri otroku.  

Zanesljivost vprašalnika sem preverjala s Cronbachovim alfa koeficientom; po osnovanju 

skupin sestavljenih spremenljivk sem preverila notranjo konsistentnost spremenljivk in 

ugotovila, da je zanesljivost vseh sestavljenih spremenljivk ustrezna (tabela 5). Achenbach in 

Rescorla (2001) ugotavljata za podobne skupine čustvenih in vedenjskih teţav visoko 

zanesljivost: anksiozne/depresivne težave (α = .84), umaknjenost/depresivne težave (α = .80), 

socialni problemi (α = .82), motnje pozornosti (α = .86), prestopniška vedenja (α = .85)  in 

agresivna vedenja (α = .94).  Avtorja ugotavljata visoko zanesljivost tudi za dve nadredni 

sestavljeni spremenljivki: internalizirane težave (α = .90) in eksternalizirane težave (α = .94). 

 

Tabela 5: Zanesljivost Vprašalnika o čustvenih in vedenjskih težavah otrok po sestavljenih 

spremenljivkah 

Sestavljena spremenljivka    Cronbach Alfa 

Anksioznost .80 

Umaknjenost vase .76 

Težave v čustvovanju .57 

Socialne težave .85 

Motnje pozornosti .88 

Prestopniška vedenja .86 

Agresivna vedenja .95 

Internalizirane težave .87 

Eksternalizirane težave  .96 
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5.3.4 Spremenljivke  

 

V raziskavo so vključene naslednje spremenljivke:  

1. Neodvisne spremenljivke: 

- spol otroka v rejništvu, 

- starost otroka ob nastopu v rejništvo. 

2. Odvisne spremenljivke: 

 Vprašalnik o starševstvu: 

1 pogovori, prijateljsko vzdušje 

2 opaţenost dobrega otrokovega dela 

3 neizpolnitev kazenskih groţenj 

4 sodelovanje pri otrokovih aktivnostih 

5 nagrada za otrokovo ubogljivost 

6 otrok obvešča o odhodu od doma 

7 igranje z otrokom 

8 otrok nagovori k nekaznovanju 

9 zanimanje za otrokov šolski dan 

10 pomoč pri domačih nalogah 

11 vrednost truda za ubogljivost 

12 kompliment otroku 

13 zanimanje za načrte otroka 

14 spremljanje otroka k aktivnostim 

15 pohvala otroka 

16 otrokovi neznani prijatelji 

17 objem, poljub kot pohvala 

18 določanje ure otrokove vrnitve domov 

19 pogovori o otrokovih prijateljih 

20 otrok ponoči brez spremstva odraslega 

21 krajšanje kazni 

22 pomoč otroka, druţinske aktivnosti 

23 puščanje otroka vnemar 

24 udeleţba roditeljskih sestankov 

25 priznanje otroku za njegovo pomoč pri hišnih delih  

26 preverjanje dogovorjene ure otrokove vrnitve domov 

27 starš obvešča o odhodu od doma 

28 otrokovo zamujanje iz šole 

29 kazen odvisna od razpoloţenja 

30 doma nadzor odrasle osebe 
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 Vprašalnik o otrokovih čustvenih in vedenjskih teţavah: 

1 otročji  44 utrujen 

2 zlorablja alkohol  45 fizično napada druge 

3 prepirljiv  46 razkazuje spolovila 

4 ne dokonča stvari  47 slabo dela v šoli 

5 uţiva pri malo stvareh  48 neroden 

6 bahaški  49 ima starejšo druţbo 

7 ne more se zbrati  50 ima mlajšo druţbo 

8 hiperaktiven  51 nekomunikativen 

9 oklepa se odraslih  52 bega od doma 

10 osamljen  53 kriči 

11 zmeden  54 skrivnosten 

12 jokav  55 hitro v zadregi 

13 hudoben do drugih  56 kaţe piromanska nagnjenja 

14 sanjav  57 ima teţave s spolnostjo 

15 nagnjen k samopoškodbam  58 srameţljiv 

16 zahteva veliko pozornosti  59 ima teţave s pozornostjo 

17 uničuje svoje stvari  60 ima teţave z govorom 

18 uničuje stvari drugih  61 strmi v prazno 

19 neubogljiv doma  62 krade doma 

20 neubogljiv v šoli  63 krade zunaj doma 

21 ima slabe odnose z vrstniki  64 trmast, čemeren 

22 ne čuti se krivega  65 spreminja razpoloţenje 

23 ljubosumen  66 kujav 

24 krši pravila  67 sumničav 

25 boji se obiskovanja šole  68 preklinja 

26 boji se, da bi naredil slabo  69 govori o samomoru 

27 teţi k popolnosti  70 nagaja drugim 

28 ima občutja neljubljenosti  71 ima togotne izbruhe 

29 drugi ga preganjajo  72 preveč razmišlja o seksu 

30 ima občutja nevrednosti  73 grozi drugim 

31 nagnjen k nezgodam  74 sesa palec 

32 zapleta se v pretepe  75 kadi tobak 

33 pogosto mu nagajajo  76 izostaja od pouka 

34 ima slabo druţbo  77 brez energije 

35 impulziven  78 depresiven 

36 samotarski  79 glasen 

37 laţe, goljufa  80 zlorablja droge 

38 ţivčen  81 vandalski 

39 ima nočne more  82 moči hlačke podnevi 

40 nepriljubljen med vrstniki  83 moči posteljo 

41 zadrţuje blato  84 umaknjen od drugih 

42 boječ  85 zaskrbljen 

43 ima močna občutja krivde    
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Pri obeh vprašalnikih sem za potrebe raziskave uvedla sestavljene spremenljivke
8
:  

1. Vprašalnik o starševstvu: 

 vključenost in vzgojna naravnanost (1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 

25), 

 nadzor (6, 16, 18, 20, 23, 26, 27, 28, 30), 

 konsistentnost discipliniranja (3, 8, 11, 21, 29).   

 

2. Vprašalnik o otrokovih čustvenih in vedenjskih teţavah: 

 anksioznost (12, 25, 26, 27, 28, 30, 38, 42, 43, 55, 69, 85), 

 umaknjenost vase (5, 36, 51, 54, 58, 77, 78, 84), 

 težave v čustvovanju (6, 15, 39, 41, 44, 46, 74, 82, 83), 

 socialne težave (9, 10, 21, 23, 29, 31, 33, 40, 48, 50, 60), 

 motnje pozornosti (1, 4, 7, 8, 11, 14, 35, 47, 59, 6), 

 prestopniška vedenja (2, 22, 24, 34, 37, 49, 52, 56, 57, 62, 63, 68, 72, 75, 76, 80, 81), 

 agresivna vedenja (3, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 32, 45, 53, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 79). 

Pri Vprašalniku o čustvenih in vedenjskih teţavah otrok sem, kot ţe omenjeno, 

ustvarila dve nadredni sestavljeni spremenljivki, sestavljeni iz poprej določenih 

»osnovnih« sestavljenih spremenljivk:  

 internalizirane težave (5, 6, 12, 15, 25, 26, 27, 28, 30, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 

51, 54, 55, 58, 69, 74, 77, 78, 82, 83, 84, 85), 

 eksternalizirane težave (2, 3, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 32, 34, 37, 45, 49, 52, 53, 

56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 79, 80, 81). 

                                                 
8 Nove spremenljivke so bile izračunane kot neponderirane aritmetične sredine izbranih spremenljivk, pri čemer je bil omenjeni izračun 
opravljen za vsakega rejnika/rejnico posebej. 
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5.3.5 Uporabljene statistične metode  

 

Za oba vprašalnika sem pregledala osnovne parametre. 

 

S koeficientom asimetrije in koeficientom sploščenosti sem ugotavljala, ali so spremenljivke 

v posameznih sestavljenih spremenljivkah normalno porazdeljene, in ugotovila njihovo 

normalno porazdeljenost.  

 

Zanesljivost obeh vprašalnikov in vseh sestavljenih spremenljivk sem preverjala s 

Cronbachovim alfa koeficientom. Izračuni se nahajajo v tabeli 4 in tabeli 5.  

 

Da bi ugotovila, v kolikšni meri se pri otrocih v rejništvu čustvene in vedenjske teţave v 

splošnem pojavljajo, sem z odgovori rejnikov preverila prisotnost vsake izmed čustvenih 

oziroma vedenjskih teţav otroka (navedenih v trditvah vprašalnika). Prisotnost teţav sem 

preverjala v vnaprej predvidenih (treh) razredih vprašalnika: (1) ne velja (Otrok nima teţave, 

po kateri povprašujemo.), (2) delno ali včasih velja (Pri otroku se tovrstna teţava pojavlja 

včasih.), (3) popolnoma ali pogosto velja (Pri otroku tovrstno teţavo opaţam vedno oziroma 

pogosto.). Upoštevala sem odstotke navedenih odgovorov za posamezno trditev (na primer: 

»Ima nočne more.«), te pa sem nato uporabila pri izračunu skupnih (povprečnih) odstotkov 

vseh trditev posamezne sestavljene spremenljivke (za, na primer, sestavljeno spremenljivko 

Težave v čustvovanju).   

 

Izračunala sem povezanost (Pearsonov koeficient korelacije) med posameznimi sestavljenimi 

spremenljivkami čustvenih in vedenjskih teţav otrok.  

 

Za preverjanje prve hipoteze (H1), kjer gre za ugotavljanje razlik v pojavnosti posameznih 

skupin čustvenih in vedenjskih teţav med spoloma, sem uporabila Leveneov preizkus za 

preverjanje homogenosti variance in skladno z dobljenim preizkusom izračun ustreznega       

t-testa. Ista metoda je bila uporabljena pri raziskovanju razlik med pojavnostjo različnih 

skupin starševskih praks glede na otrokov spol, ki so me zanimale kot dodatni pojasnitveni 

dejavnik prve hipoteze.  
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Za preverjanje druge hipoteze (H2), kjer gre za ugotavljanje razlik v pojavnosti posameznih 

skupin čustvenih in vedenjskih teţav glede na starost otrok v času rejniške namestitve, sem 

uporabila Leveneov preizkus za preverjanje homogenosti variance in skladno z dobljenim 

preizkusom izračun enosmerne analize variance. Ista metoda je bila uporabljena pri 

raziskovanju razlik med pojavnostjo različnih skupin starševskih praks in starostjo otrok, ki so 

me zanimale kot dodatni pojasnitveni dejavnik druge hipoteze. 

 

Da bi preverila tretjo, četrto in peto hipotezo (H3, H4, H5), sem odgovore rejnikov za 

posamezne sestavljene spremenljivke čustvenih in vedenjskih teţav uvrstila v tri razrede 

glede na stopnjo zaznanih teţav pri otroku. Pri tem sem se opirala na raziskovalne podatke o 

odstotku pojavljanja čustvenih ali vedenjskih teţave pri otrocih v rejništvu (glej »Rezultati in 

diskusija«, slika 3). Sledila je uporaba Leveneovega preizkusa za preverjanje homogenosti 

variance in skladno z dobljenim preizkusom izračun enosmerne analize variance. 

 

Za preverjanje šeste hipoteze (H6) sem izvedla dve multipli linearni regresiji (metoda 

ENTER). Kot neodvisne (prediktorske) spremenljivke sem v analizo vnesla sestavljene 

spremenljivke iz Vprašalnika o starševstvu (1. vključenost/vzgojna naravnanost, 2. nadzor,    

3. konsistentnost discipliniranja), kot odvisne (kriterijske) spremenljivke pa dve sestavljeni 

spremenljivki iz Vprašalnika o čustvenih in vedenjskih teţavah otrok (1. internalizirane 

teţave, 2. eksternalizirane  teţave).  
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5.4   Rezultati in diskusija 

 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati raziskave, ki se nanašajo na pojavnost čustvenih in 

vedenjskih teţav pri otrocih v rejništvu ter na povezanost med starševskimi praksami in 

čustvenimi in vedenjskimi teţavami otrok.  

Najprej bom raziskovala pojavnost čustvenih in vedenjskih teţav (1. anksioznost,                    

2. umaknjenost vase, 3. težave v čustvovanju, 4. socialne težave, 5. motnje pozornosti,            

6. prestopniška vedenja, 7. agresivna vedenja, 8. internalizirane težave in 9. eksternalizirane 

težave) pri otrocih v rejništvu. Sledilo bo ugotavljanje, ali obstajajo razlike v prisotnosti 

različnih čustvenih in vedenjskih teţav otrok  glede na njihov spol in starost v času rejniške 

namestitve. Sledi iskanje različnih povezanosti med tremi rejnikovimi starševskimi praksami 

(1. rejnikova vključenost in vzgojna naravnanost do otroka, 2. rejnikov nadzor nad otrokom in 

3. rejnikova konsistentnost discipliniranja otroka) in različnimi skupinami čustvenih in 

vedenjskih teţav rejniških otrok.  

 

Da bi ugotovila prisotnost oziroma odsotnost čustvenih in vedenjskih teţav otrok, sem se 

oprla na odgovore rejnikov, ki so bili razvrščeni v tri razrede: 1. otrok nima teţav (odgovor 0 

= ne velja), 2. otrok ima delne teţave (odgovor 1 = delno ali včasih velja), 3. otrok ima 

pogoste teţave (odgovor 2 = popolnoma ali pogosto velja). Za ugotavljanje splošne 

prisotnosti čustvenih in vedenjskih teţav pa sem zdruţila odgovor 2 (delne teţave) in odgovor 

3 (pogoste teţave).  

 

Slika 2: Prisotnost internaliziranih in eksternaliziranih težav otrok v rejništvu (kot jih 

zaznavajo rejniki) 
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Analiza našega raziskovalnega vzorca je pokazala, da ima kar 40 % otrok v rejništvu določene 

(bolj ali manj pogoste) čustvene in vedenjske teţave, medtem ko resne čustvene in vedenjske 

teţave rejniki zaznavajo pri 12 % otrok. Rezultat se ujema z ugotovitvijo Walkerja, Cheneya, 

Staga in Bluma (2005), da naj bi bilo med 10 in 15 % šolske populacije otrok v nevarnosti, da 

razvije resne čustvene, vedenjske in šolske probleme. 

Pri otrocih zaznavajo rejniki več teţav na področju eksternaliziranih teţav (najizrazitejše 

teţave ima 13 % otrok), medtem ko je deleţ internaliziranih teţav niţji (najizrazitejše teţave 

ima 6 % otrok). Glede na to, da v našem raziskovalnem vzorcu prevladujejo dečki (54 %) in 

da raziskave (Hoffman, Powlishta in White, 2004) dokazujejo, da so eksternalizirane teţave 

značilnejše za dečke, medtem ko deklice izkazujejo več internaliziranih teţav, so rezultati v 

skladu s pričakovanji.   

 

Slika 3: Prisotnost čustvenih in vedenjskih težav otrok v rejništvu (sestavljene spremenljivke 

so razvrščene po velikosti glede na odstotek odgovorov »popolnoma ali pogosto velja«)    

 

 

Pregled odgovorov o prisotnosti oziroma pogostosti čustvenih in vedenjskih teţav pri otrocih, 

zajetih v raziskovalni vzorec, kaţe, da so najpogostejše teţave, ki jih rejniki zaznavajo pri 

otrocih v rejništvu, motnje pozornosti. Da jih pri otrocih zaznavajo, so rejniki odgovorili za 

skupno kar 64 % vseh otrok v rejništvu. Za 23 % otrok pa so rejniki poročali, da pri njih 

zaznavajo motnje pozornosti zelo pogosto oziroma da se pri njih pojavljajo redno. Trditve, ki 

so bile v tem sklopu teţav med rejniki najpogosteje ocenjene kot najbolj problematične, so 
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bile: »Ne more se zbrati, ne more biti dlje časa pozoren.« (40 % otrok), »Ne more mirno 

sedeti, je nemiren, hiperaktiven.« (31 % otrok), »Ne konča stvari, ki jih začne.« (28 % otrok), 

»Je impulziven, ravna brez premisleka.« (27 % otrok ) in »Za svojo starost se obnaša preveč 

otročje.« (26 % otrok).  

Agresivna vedenja rejniških otrok so velik problem kar nekaj rejniških odnosov iz 

raziskovalnega vzorca, saj rezultati kaţejo, da ta vedenja rejniki zaznavajo pri 53 % vseh 

otrok. Pri 17 % otrok zaznavajo rejniki agresivna vedenja vedno ali pogosto. Rejniki so se 

najpogosteje popolnoma strinjali (kar pomeni najvišjo stopnjo problematičnih vedenj) z 

naslednjimi trditvami: »Pogosto se prepira.« (27 % otrok), »Ima togotne izbruhe, je nagle 

jeze.« (23 % otrok), »Je trmast, čemeren ali razdraţljiv.« (21 % otrok) in »Je neubogljiv 

doma.« (21 % otrok).    

Rejniki zaznavajo socialne težave pri 41 % otrok, pri čemer jih kar 11 % socialne teţave kaţe 

pogosto ali vedno: »Zlahka postane ljubosumen.« (20 % otrok), »Oklepa se odraslih, preveč 

je odvisen od njih.« (18 % otrok), »Raje je z mlajšimi otroki kot z vrstniki.« (14 %). 

Malo manj kot tretjina otrok, zajetih v vzorec, ima teţave s prestopniškimi vedenji. Otrok, pri 

katerih rejniki ta vedenja opaţajo zelo pogosto, je 9 %. Trditve, ki so jih rejniki najpogosteje 

ocenili kot najbolj problematične, so: »Ne čuti se krivega, kadar se neprimerno obnaša.« (25 

% otrok), »Laţe ali goljufa.« (24 % otrok) in »Doma, v šoli ali drugje krši pravila.« (23 % 

otrok). 

43 % otrok iz raziskovalnega vzorca kaţe teţave z umikanjem vase.  Pogosto, redno umikanje 

vase pa rejniki zaznavajo pri 8 % otrok. Trditve, ki so se izkazale za najbolj pereče v povezavi 

z otrokovim umikanjem ter s tem povezanimi depresivnimi motnjami, so: »Pri zelo malo 

stvareh uţiva.« (16 % otrok), »Je skrivnosten, stvari zadrţuje zase.« (14 % otrok) in »Premalo 

je aktiven, počasen je, primanjkuje mu energije.« (12 % otrok).  

Tretjina rejniških otrok ima anksiozne teţave, 24 % občasne, 6 % otrok pa pogoste anksiozne 

motnje. Najbolj problematični teţavi otrok iz našega vzorca sta: »Je ţivčen, občutljiv in 

napet.« (21 % otrok) in »Čuti, da mora biti popoln.« (8 % otrok).    

Izmed vseh skupin obravnavanih teţav v čustvovanju in vedenju otrok so rejniki kot najmanj 

teţavno ocenili težave v čustvovanju, saj te opaţajo pri manj kot petini otrok. Pogoste ali 

redne teţave v čustvovanju rejniki opaţajo pri 5 % otrok, zajetih v vzorec. Trditve, ki so bile 

v tem sklopu teţav med rejniki najpogosteje ocenjene kot najbolj problematične, so bile: 

»Vaţi se, baha.« (20 % otrok), »Ima nočne more.« (6 % otrok) in »Brez razloga se počuti 

preveč utrujeno.« (6 % otrok). 
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Tabela 6: Povezanost med posameznimi sestavljenimi spremenljivkami čustvenih in vedenjskih težav otrok v rejništvu 

          

 Anksioznost Umaknjenost 
vase 

Težave v 
čustvovanju 

Socialne 
težave 

Motnje 
pozornosti 

Prestopniška 
vedenja 

Agresivna 
vedenja 

Internal. 
težave 

Eksternal. 
težave 

Anksioznost -      .65**      .56**      .71**      .66**      .54**      .60**      .91**      .60** 

Umaknjenost vase  -      .49**      .64**      .63**      .56**      .56**      .85**      .59** 

Težave v čustvovanju                               -      .63**      .63**           .64**      .67**      .75**      .69** 

Socialne težave                                -      .77**      .66**      .77**      .78**      .76** 

Motnje pozornosti                                                                               -           .72**      .81**      .76**      .81** 

Prestopniška vedenja                                                                               -      .84**      .67**      .94** 

Agresivna vedenja                                                                               -      .84**      .71**      .98** 

Internal. težave                              - -     .72** 

Eksternal. težave                              -     .72** - 

          
** p ˂ 0.01. 

 

Tabela 6 prikazuje povezanost posameznih sestavljenih spremenljivk čustvenih in vedenjskih teţav. Vse korelacije različnih sestavljenih 

spremenljivk so pozitivne in na ravni raziskovalnega vzorca statistično značilne (p < .01). 

Najmočnejša povezanost se kaţe med otrokovimi agresivnimi vedenji in prestopniškimi vedenji – obe sta spremenljivki splošne sestavljene 

spremenljivke eksternalizirane težave (r = .84). Močna povezanost je bila ugotovljena tudi med otrokovimi agresivnimi vedenji in motnjami 

pozornosti (r = .81), otrokovimi agresivnimi vedenji in socialnimi težavami ter med otrokovimi socialnimi težavami in motnjami pozornosti (obe 

povezanosti  = .77). Agresivna vedenja se pri otrocih iz raziskovalnega vzorca bolj kot na notranji, razdiralni svet otrok navezujejo na otrokove 

problematične stike z zunanjim svetom sovrstnikov, avtoritet, institucij: osamljenost, nepriljubljenost, kraje, slaba druţba itn. 

a
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Teţave, povezane z otrokovim notranjim svetom (depresivnost, umaknjenost vase, 

anksioznost), medsebojno sicer ne kaţejo tako visoke povezanosti kot eksternalizirane teţave, 

a je njihova povezanost še vedno zelo visoka. Otrokove teţave z anksioznostjo sicer kaţejo 

največjo povezanost z otrokovimi socialnimi  težavami (r = .71)  in otrokovimi motnjami  

pozornosti (r = .66). Bolj kot otrok v rejništvu kaţe ali izraţa občutja sramu, nevrednosti, 

nervoze, nagnjenja k samomorilnosti, bolj je osamljen, išče druţbo mlajših otrok, je nagnjen k 

nezgodam, podvrţen draţenju sovrstnikov ter zapada v sanjarjenja, zmedenost, slabo 

koncentracijo, otročje vedenje itn. Otroci, ki so anksiozni ali nagnjeni k umikanju iz druţbe, 

kaţejo relativno najmanjšo povezanost s prestopniškimi vedenji (r = .54; r = .56).  

Da obstaja močna povezanost med čustvenimi in vedenjskimi teţavami, dokazuje tudi 

podatek, da sestavljeni spremenljivki internalizirane težave in eksternalizirane težave kaţeta 

močno povezanost (r = .72).      
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Hipoteza 1: Obstajajo pomembne razlike v čustvenih in vedenjskih teţavah otrok glede na 

njihov spol. 

 

Tabela 9: Aritmetične sredine, standardne deviacije in statistična pomembnost razlik v 

čustvenih in vedenjskih težavah otrok glede na spol 

  

           Deklice           Dečki     

                                                    M          SD                  M            SD                      t                 df                    p 

Anksioznost .33        .29 .38        .33 -0.99     123         .32 

Umaknjenost vase .43        .33 .58        .40 -2.22     123         .03* 

Težave v čustvovanju .17        .22 .28        .24 -2.80     123         .01* 

Socialne težave .47        .39 .57        .45 -1.30     123         .20 

Motnje pozornosti .77        .51 .97        .50 -2.22     123         .03* 

Prestopniška vedenja .25        .23 .44        .36 -3.59     115.9         .00** 

Agresivna vedenja .54        .46 .84        .55 -3.26     123         .00** 

Internalizirane težave .31        .23 .41       .28 -2.17     123         .03* 

Eksternalizirane težave .40        .33 .65       .44 -3.52     121.9         .00** 

  
** p ˂ 0.01, * p ˂ 0.05. 

 

S pojavnostjo čustvenih in vedenjskih teţavah pri dečkih in deklicah so se ukvarjale številne 

raziskave. Tako Cullinan, Osborne in Epstein (2004) med drugim ugotavljajo, da deklice 

sestavljajo le okoli 15−25 % vseh otrok s čustvenimi in vedenjskimi teţavami. Rezultati t-

testa potrjujejo, da obstajajo razlike v čustvenih in vedenjskih teţavah otrok glede na njihov 

spol. Statistično pomembne razlike med deklicami in dečki so izraţene pri skorajda vseh 

sestavljenih spremenljivkah čustvenih in vedenjskih teţav (izjemi sta le sestavljeni 

spremenljivki anksioznost in socialne težave).  

Razlike med spoloma so statistično pomembnejše pri vedenjskih teţavah (agresivno vedenje, 

prestopniško vedenje) kot pri čustvenih teţavah otroka. Ta ugotovitev se sklada z 

ugotovitvami Storvolla, Wichstroma in Papa (2003), da so dečki bolj kot deklice nagnjeni k 

tatvinam, vandalizmu, alkoholizmu, zlorabi drog in vedenjskim teţavam v šoli. S tem v zvezi 

je zanimiv podatek, da je adolescenca tisto obdobje, v katerem so razlike med spoloma v 
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številu nasilnih vedenj, agresije in prestopniških dejanj najizrazitejše (Crick in Zahn-Waxler, 

2003; Moffit in Caspi, 2001). 

Kot v primeru vedenjskih teţav tudi pri prisotnosti in intenzivnosti čustvenih teţavah (težavah 

v čustvovanju, umaknjenosti vase) prednjačijo dečki pred deklicami. Ta ugotovitev je v 

nasprotju z nekaterimi drugimi raziskavami (Bongers, Koot, van der Ende in Verhulst, 2003; 

Hoffman idr. (2004); Kazdin (2001); Storvoll idr., 2003), ki ugotavljajo, da izkazujejo dekleta 

izrazitejše čustvene teţave (samomorilna nagnjenja, simptomi depresije in anksioznosti) kot 

dečki. Avtorji nekaterih raziskav (Bongers idr., 2003; Rescorla idr., 2007) pa so še ugotovili, 

da dekleta v predadolescentnem obdobju (pred 12. letom starosti) niso imela znatno višjih 

vrednosti za internalizirane teţave kot dečki, medtem kot se je ta razlika izrazito povišala v 

času adolescence (po 12. letu starosti).  

Statistično pomembno razliko med spoloma sem zasledila še pri motnjah pozornosti; ponovno 

so bile ugotovljene višje vrednosti za dečke, kar je skladno z rezultati nekaterih drugih 

raziskav (Bongers idr., 2003; Larsson in Frisk, 1999).   

Ker glede na raziskovalne podatke dečki v primerjavi z deklicami kaţejo več oziroma višje 

stopnje problematičnih vedenj, bi lahko sklepali, da rejniki z njimi teţje soustvarjajo toplo, 

zaupljivo in domače vzdušje.  

 

Tabela 7: Aritmetične sredine, standardne deviacije in statistična pomembnost razlik v 

rejnikovi vključenosti in vzgojni naravnanosti, rejnikovem nadzoru ter rejnikovem 

discipliniranju in kaznovanju glede na spol otroka 

       

                                                                     
 

Spol 
otroka 

M SD t df p 

Vključenost in vzgojna naravnanost 
 deklice 

dečki 
 4.14 
4.10 

.47 

.49 
.53 123 .60 

Nadzor 
deklice 
dečki 

4.41 
4.35 

.50 

.52 
.64 123 .53 

Konsistentnost discipliniranja 
deklice 
dečki 

3.71 
3.64 

.82 

.56 
.66 104.39 .51 

       

 

To potrjujejo podatki t-testa (razlike sicer niso statistično pomembne), ki kaţejo trend, da so 

rejniki do deklic nekoliko bolj pozitivno vzgojno naravnani in bolj vključeni v njihovo 

ţivljenje kot v primeru dečkov. Podobno bi lahko ugotovili za konsistentnost discipliniranja, 

kajti tudi na tem področju naša raziskava ugotavlja (statistično nepomembno) razliko med 

dečki in deklicami v prid slednjih. Če otrok v rejništvu izkazuje problematična vedenja, se 
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morda rejniki posluţujejo različnih, celo nasprotujočih starševskih tehnik, da bi uspeli 

regulirati otrokova čustva in vedenje. A spreminjanje pravil, dogovorov in ustaljenih 

druţinskih starševskih praks negativno vpliva na otroka, saj mu ne daje trdne opore, varnosti 

in okvirov, ki si jih ţeli in jih potrebuje. Rejniki bi morali ţe ob namestitvi otroka v druţino 

imeti osnovno predstavo o najboljšem (individualnem) vzgojnem pristopu za posameznega 

otroka, ki bi ga nadalje, okoliščinam primerno, le prilagajali, nikakor pa ne drastično 

spreminjali ali z njim celo eksperimentirali.      

Da so deklice s strani skrbnikov bolj nadzorovane kot dečki, ni le ugotovitev te raziskave 

(razlika statistično ni pomembna), pač pa je to povezavo potrdilo več raziskav (Pettit, Laird, 

Dodge, Bates in Criss, 2001; Svensson, 2003). Če otrok v rejništvu s svojim rejnikom ne uspe 

vzpostaviti dobrega in zaupljivega odnosa, obstaja velika moţnost, da se bo rejnikovemu 

nadzoru izmikal še bolj, kot je to ţe sicer običajno za otroke. Glede na to, da imajo otroci v 

rejništvu pogosto slabo samopodobo, nizko samozavest in teţave pri vzpostavljanju pristnih 

in zaupljivih odnosov, je ta teţava še izrazitejša. Če otrok rejnika ne obvešča o tem, kje je, s 

kom je in kaj počne, to pripomore k večji odtujenosti med otrokom in njegovim rejnikom. 

Otrok in rejnik pa si vsaj v začetnih korakih rejniškega odnosa ne moreta biti blizu, saj sta si 

tujca in je odtujenost neizbeţna. Zato nekateri avtorji celo pišejo, da morajo starši oziroma 

drugi skrbniki (zlasti v času adolescence otroka) razviti posebne veščine v nadzoru – odkriti 

morajo nove načine komuniciranja in učinkovitega poslušanja (Pettit idr., 2001). Če 

razmišljamo o otrocih v rejništvu kot o preteţno rizični skupini otrok (Tripp De Robertis in 

Litrownik, 2004), potem vemo, da je do njih potrebno pristopati na najbolj premišljen vzgojni 

način. Ne samo komunikacijo, ampak tudi druge starševske veščine bi morali razvijati zlasti 

nadomestni (začasni) starši, kot so rejniki.  

 

Hipoteza, ki je predvidevala statistično pomembne razlike v prisotnosti čustvenih in 

vedenjskih težav pri rejniških otrocih glede na njihov spol je bila v večini skupin čustvenih in 

vedenjskih težav potrjena. Medtem ko so bile na ravni raziskovalnega vzorca razlike med 

spoloma in nekaterimi skupinami sestavljenih spremenljivk (agresivno vedenje, prestopniško 

vedenje, motnje pozornosti, umaknjenost vase in težave v čustvovanju) statistično značilne, se 

statistično pomembna razlika pri dveh sestavljenih spremenljivkah (anksiozne motnje in 

težave v socialnih težavah) ni izkazala. Ne glede na statistično pomembnost pa so dečki pri 

vseh sestavljenih spremenljivkah dosegli višje vrednosti aritmetičnih sredin od deklic. To 

dečke uvršča v bolj rizično skupino, saj večje čustvene in vedenjske težave pomenijo več 

možnosti konfliktov in nerazumevanja z rejniki. 
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Hipoteza 2: Obstajajo pomembne razlike v čustvenih in vedenjskih teţavah otrok glede na 

njihovo starost ob namestitvi v rejništvo. 

 

Tabela 10: Aritmetične sredine, standardne deviacije in statistična pomembnost razlik v 

čustvenih in vedenjskih težavah otrok glede na njihovo starost ob rejniški namestitvi 

      

                                                        Starost  
                                                        otroka 

M SD F df p 

Anksioznost                                   4-5 let 
                                                        6-8 let 
                                                      9-11 let 
                                                    12-18 let 

.34 

.36 

.44 

.28 

.33 

.32 

.29 

.27 

.92 
3 (med skupinami) 

121 (znotraj skupin) 

123 (skupaj) 
.43 

Umaknjenost vase                       4-5 let 
                                                        6-8 let 
                                                      9-11 let 
                                                    12-18 let 

.46 

.48 

.63 

.54 

.36 

.38 

.39 

.38 

1.17 
3 (med skupinami) 

121 (znotraj skupin) 

123 (skupaj) 
.33 

Težave v čustvovanju                  4-5 let 
                                                        6-8 let 
                                                      9-11 let 
                                                    12-18 let 

.22 

.26 

.25 

.17 

.23 

.27 

.21 

.17 

.64 
3 (med skupinami) 

121 (znotraj skupin) 

123 (skupaj) 
.56 

Socialne težave                            4-5 let 
                                                        6-8 let 
                                                      9-11 let 
                                                    12-18 let 

.48 

.57 

.60 

.38 

.44 

.40 

.48 

.36 

1.18 
3 (med skupinami) 

121 (znotraj skupin) 

123 (skupaj) 
.32 

Motnje pozornosti                      4-5 let 
                                                        6-8 let 
                                                      9-11 let 
                                                    12-18 let 

.82 

.92 

.98 

.76 

.48 

.53 

.51 

.54 

.85 
3 (med skupinami) 

121 (znotraj skupin) 

123 (skupaj) 
.47 

Prestopniška vedenja                 4-5 let 
                                                        6-8 let 
                                                      9-11 let 
                                                    12-18 let 

.31 

.36 

.39 

.41 

.33 

.28 

.29 

.43 

.50 
3 (med skupinami) 

121 (znotraj skupin) 

123 (skupaj) 
.69 

Agresivna vedenja                       4-5 let 
                                                        6-8 let 
                                                      9-11 let 
                                                    12-18 let 

.67 

.75 

.76 

.58 

.54 

.53 

.47 

.59 

.53 
3 (med skupinami) 

121 (znotraj skupin) 

123 (skupaj) 
.67 

Internalizirana vedenja               4-5 let 
                                                        6-8 let 
                                                      9-11 let 
                                                    12-18 let 

.33 

.36 

.43 

.32 

.27 

.28 

.24 

.22 

.91 
3 (med skupinami) 

121 (znotraj skupin) 

123 (skupaj) 
.44 

Eksternalizirana vedenja            4-5 let 
                                                        6-8 let 
                                                      9-11 let 
                                                    12-18 let 

.50 

.56 

.58 

.50 

.42 

.39 

.37 

.50 

.28 
3 (med skupinami) 

121 (znotraj skupin) 

123 (skupaj) 
.84 
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Z enosmerno analizo variance sem ugotavljala statistično pomembnost razlik v čustvenih in 

vedenjskih teţavah otrok v rejništvu glede na njihovo starost ob nastopu v rejništvo. 

Signifikantnost Leveneovega testa je pri vseh sestavljenih spremenljivkah višja od 0,05, kar 

kaţe na homogenost varianc in legitimno uporabo enosmerne analize variance oziroma F 

testa. Statistične značilnosti razlik nisem potrdila nikjer. Tudi post-hoc test ni pokazal 

statistično pomembnih razlik v rejnikovi vključenosti in pozitivni vzgojni naravnanosti do 

otroka glede na različne starostne skupine otrok ob njihovem prihodu v rejništvo.  

Aritmetične sredine pa vendarle nakazujejo trend (razlike v starosti niso statistično 

pomembne) rasti stopenj čustvenih in vedenjskih teţav otrok vse do starosti 12 let. Če so 

otroci v rejništvo nameščeni po 12. letu, pa pogostost čustvenih in vedenjskih teţav (z izjemo 

prestopniških vedenj) pade. Teţave tako rejniki najpogosteje zaznavajo pri tistih otrocih, ki so 

bili v rejništvo nameščeni pri starosti od 9 do 11 let. Izjemo, kot ţe rečeno, predstavljajo 

prestopniška vedenja otrok, ki jih rejniki najizraziteje zaznavajo pri mladostnikih (v starosti 

od 12 do 18 let). Predstavljeni rezultati so podobni ugotovitvam nekaterih raziskav (James, 

2004; Kenrick idr., 2006; Sinclair in Wilson, 2003), v katerih so avtorji dokazali, da manjša 

kot je starost otroka ob vključitvi v rejništvo, manj je vedenjskih teţav otrok ter s tem 

povezanih konfliktnih odnosov med rejnikom in otrokom. Howe in Fearnely (2003) pišeta, da 

v primerjavi z dojenčki starejši otroci veliko verjetneje potrebujejo pomoč različnih institucij 

za duševno zdravje, saj imajo mnogotere vedenjske teţave in specialne psihološke potrebe. 

Podobno kot kaţejo rezultati te raziskave, tudi Baker, Archer in Curtis (2005), ki so 

raziskovali prisotnost čustvenih in vedenjskih teţav pri otrocih v dveh starostnih obdobjih 

(pred in po 12. letu starosti), ugotavljajo, da mlajši otroci izkazujejo višjo stopnjo agresivnosti 

in socialnih težav kot mladostniki. Da z višjo starostjo otrok pada agresivnost vedenja, 

ugotavljajo tudi Bongers idr. (2003). Isti avtorji so za motnje pozornosti ugotovili, da se te 

povečujejo do 11. leta starosti, nato pa začnejo upadati (ugotovitve so skladne z rezultati naše 

raziskave). Na drugi strani pa ugotavljajo, da se umikanje vase stopnjuje z višjo starostjo 

otrok. Ugotovitev pojasnjujejo s tem, da s prehodom v adolescenco otroci preţivijo veliko več 

časa sami s seboj ali pa s prijatelji. Zato pride do izrazitega upada skupnega preţivljanja časa 

s starši ter tudi »zapiranja« notranjega sveta mladostnika staršem (Bongers idr., 2003). Naša 

raziskava teh ugotovitev ne potrjuje v celoti, saj se v našem primeru problemi, povezani z 

umikanjem vase, začnejo z adolescenco manjšati.  

Zanimiv je tudi vpogled v razlike med starševskimi praksami in starostjo otroka.  Če nam 

podatki na eni strani kaţejo, da obstajajo nekatere razlike v prisotnosti čustvenih in 
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vedenjskih teţav pri otrocih v rejništvu glede na njihovo starost ob namestitvi, je upravičeno 

vprašanje, ali sama starost otroka vpliva na rejnikove starševske prakse.      

 

Tabela 8: Aritmetične sredine, standardne deviacije in statistična pomembnost razlik v 

rejnikovi vključenosti in vzgojni naravnanosti, rejnikovem nadzoru ter rejnikovi 

konsistentnosti discipliniranja glede na starost otroka 

      

                                             Starost 
                                            otroka 

M SD F df p 

Vključenost in vzgojna        5-7 let 
naravnanost                       8-10 let 
                                           11-14 let 
                                           15-18 let 

4.49 
4.25 
3.98 
4.03 

.13 

.44 

.49 

.50 

 
15.68 

 
      57.69 

 
  .00** 

 

Nadzor                                  5-7 let 
                                             8-10 let 
                                           11-14 let 
                                           15-18 let 

4.63 
4.52 
4.34 
4.23 

.23 

.49 

.57 

.48 

3.24 
3 (med skupinami) 

121 (znotraj skupin) 

124 (skupaj) 
.03* 

Konsistentnost                     5-7 let 
discipliniranja                     8-10 let 
                                           11-14 let 
                                           15-18 let 

3.49 
3.61 
3.58 
3.83 

.92 

.55 

.60 

.65 

1.58 
3 (med skupinami) 

121 (znotraj skupin) 

124 (skupaj) 
    .20 

      
** p ˂ 0.01, * p ˂ 0.05. 
Opomba: V primeru sestavljene spremenljivke »vključenost in vzgojna naravnanost« sem namesto enosmerne analize variance oziroma F 
testa uporabila Welchov test kot robustnejšo alternativo, in sicer zato, ker v konkretnem primeru ni bilo zadoščeno predpostavki o  
homogenosti varianc (preverjeno s pomočjo Leveneovega testa). 

 

Aritmetične sredine za rejnikovo vključenost in vzgojno naravnanost za otroke različnih 

starosti kaţejo, da rejnikova vključenost v ţivljenje otroka in pozitivna vzgojna naravnanost 

do otroka padata vse do 14. leta otrokove starosti. Šele v skupini starejših mladostnikov 

(15−18 let) se vrednosti aritmetičnih sredin začno dvigovati. Rezultat Welchovega testa nam 

pokaţe, da so razlike rejnikove vključenosti in vzgojne naravnanosti glede na otrokovo starost 

statistično pomembne. Post-hoc test pokaţe, da se v rejnikovi vključenosti in pozitivni 

vzgojni naravnanosti pojavlja statistično pomembna razlika med mladostniki (11−18 let) in 

obema skupinama mlajših otrok (5−7 let, p ˂ .01; 8−10 let, p ˂ .05). 

Rezultati raziskave kaţejo, da rejnikov nadzor nad otrokom upada z vsako naslednjo starostno 

skupino otrok. Preizkus ANOVA potrjuje statistično pomembnost ugotovljene razlike. Post-

hoc test pokaţe, da se v rejnikovem nadzoru pojavlja statistično pomembna razlika med 

starejšimi mladostniki (15−18 let) in obema skupinama mlajših otrok (5−7 let, p ˂ .05; 8−10 

let, p ˂ .01). Ti rezultati so podobni rezultatom raziskave, ki so jo izvedli Frick, Christian in 

Wooton (1999), ki so ugotovili, da se vpletenost staršev v ţivljenje njihovih otrok 
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najizraziteje zmanjša po otrokovem 9 letu starosti ter da se nadzor staršev nad otroki zniţuje s 

starostjo otrok in doseţe najniţje vrednosti pri starejših mladostnikih.  

Konsistentnost discipliniranja v nasprotju s prejšnjima dvema sestavljenima spremenljivkama 

raste s starostjo otrok, a razlike, ugotovljene z raziskavo, ne moremo potrditi kot statistično 

značilne. Tudi post-hoc test ni pokazal statistično pomembnih razlik v rejnikovi 

konsistentnosti discipliniranja glede na različne starostne skupine otrok. 

Ker otroci v rejništvo pogosto prihajajo iz globoko ranjenih in disfunkcionalnih druţin, vsako 

dodatno leto bivanja v teţkih razmerah matične druţine pripomore ne samo k številnejšim, 

pač pa tudi k bolj utrjenim patološkim druţinskim vzorcem vedenja. Zato ne presenečajo 

rezultati analize, ki kaţejo na večjo intenziteto čustvenih in vedenjskih teţav pri starejših 

otrocih (v predadolescentnem obdobju). Je pa zanimiv podatek, da rejniki zaznavajo v 

primerjavi z mlajšimi starostnimi skupinami otrok manj čustvenih in vedenjskih teţav pri 

mladostnikih (12 let in več). Morda bi vzroke lahko iskali v hitrem odraščanju rejniških otrok 

ter zato hitrejšem izoblikovanju identitete. Ne glede na to, ali je ta pozitivna ali negativna, z 

manj ali več teţavami, se otrokovo »normalno« upiranje razmeram, v katere je bil potisnjen, 

morda nekoliko ustavi oziroma ni več tako izrazito (javno) izraţeno. To najverjetneje 

pripomore k večjemu udejstvovanju rejnika v otrokovem ţivljenju in tudi k rejnikovi bolj 

pozitivni vzgojni naravnanosti do otroka. Če otrok ne izkazuje mnogoštevilnih in intenzivnih 

teţav, pa starši/rejniki otroka tudi manj nadzirajo ter se manj zatekajo k iskanju različnih 

vzgojnih rešitev, ki so vodilo kronično nekonsistentnega discipliniranja. Otrok lahko tako v 

svoji svobodi začne iskati nove ţivljenjske priloţnosti (izobraţevanje, nove socialne mreţe 

itd.) ali pa se, nasprotno, čustveno in osebnostno povsem odmakne. Tako, vsaj navidezno, 

čustvene in vedenjske teţave niso več prisotne v dotedanji teţi. Če pa so otrokove teţave zanj 

vendarle prehudo breme, lahko ubeţi v zanj neprimerno druţbo, ki je nemalokrat rizičnega 

značaja. Tako se vsaj navidezno, predvsem pa precej bolj javno, izrazitost do tedaj izraţenih 

(predvsem) vedenjskih teţav (tatvine, zlorabe drog itd.) otroka še poveča. Odtujenost je v 

vseh primerih stopnjevana, rejnikovo zaznavanje otroka pa lahko močno okrnjeno.  

 

Hipoteza, ki je predvidevala statistično pomembne razlike v prisotnosti čustvenih in 

vedenjskih težav pri rejniških otrocih glede na njihovo starost ob namestitvi, ni bila potrjena, 

saj med definiranimi starostnimi skupinami otrok niso bile ugotovljene statistično pomembne 

razlike.  
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Hipoteza 3: Obstajajo pomembne razlike v rejnikovi vključenosti in vzgojni naravnanosti do 

otroka glede na rejnikovo zaznavanje stopnje čustvenih in vedenjskih teţav otroka. 

 

Tabela 11: Aritmetične sredine, standardne deviacije in statistična pomembnost razlik v 

rejnikovi vključenosti in vzgojni naravnanosti glede na rejnikovo zaznavanje stopnje 

čustvenih in vedenjskih težav otroka 

      

Rejnikova vključenost/ 
vzgojna naravnanost 

M SD F df p 

Anksioznost  
      Ni težav z anksioznostjo 
      Delne težave z anksioznostjo 
      Velike težave z anksioznostjo 

 
4.13 
4.04 
4.42 

 
.41 
.62 
.33 

2.90 
 

17.07 

 
.08 

Umaknjenost vase 
      Ni težav z umikanjem vase 
      Delne težave z umikanjem vase 
      Velike težave z umikanjem vase 

 
4.15 
4.12 
3.93 

 
.40 
.55 
.63 

.98 
2 (med skupinami) 

122 (znotraj skupin) 

124 (skupaj) 
.38 

Težave v čustvovanju 
      Ni težav v čustvovanju 
      Delne težave v čustvovanju 
      Velike težave v čustvovanju 

 
4.14 
4.08 
3.73 

 
.41 
.63 
.92 

.37 
 

5.08 

 
.30 

Socialne težave 
      Ni socialnih težav 
      Delne socialne težave 
      Velike socialne težave 

 
4.08 
4.14 
4.28 

 
.44 
.56 
.46 

1.05 
2 (med skupinami) 

122 (znotraj skupin) 

124 (skupaj) 
.35 

Motnje pozornosti 
      Ni težav s pozornostjo 
      Delne motnje pozornosti 
      Velike motnje pozornosti 

 
4.10 
4.08 
4.20 

 
.43 
.47 
.58 

.64 
2 (med skupinami) 

122 (znotraj skupin) 
124 (skupaj) 

.53 

Prestopniška vedenja 
      Ni težav s prestopništvom 
      Delne težave s prestopništvom 
      Velike težave s prestopništvom 

 
4.13 
4.17 
3.89 

 
.41 
.55 
.80 

.51 18.92 .61 

Agresivna vedenja  
      Ni težav z agresivnostjo 
      Delne težave z agresivnostjo 
      Velike težave z agresivnostjo 

 
4.09 
4.17 
4.09 

 
.41 
.44 
.73 

.41 45.14 .67 

 

V tabeli 11 vidimo, da statistično pomembnih razlik v rejnikovi vključenosti in vzgojni 

naravnanosti do otroka v odvisnosti od stopnje čustvenih in vedenjskih teţav otroka ni, 

nakazani pa so nekateri trendi. Tako lahko različne skupine čustvenih in vedenjskih teţav 

otrok v rejništvu glede na trend gibanja aritmetičnih sredin za rejnikovo vključenost in 

vzgojno naravnanost do otroka zdruţimo v tri skupine.   
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Prvo skupino sestavljata sestavljeni spremenljivki, ki ju sicer uvrščamo med internalizirane 

teţave otrok: »umikanje vase« in »težave v čustvovanju«. Podatki kaţejo trend padanja 

aritmetičnih sredin za rejnikovo vključenost in vzgojno naravnanost, in sicer z zaznanimi 

višjimi stopnjami otrokovih teţav v čustvovanju oziroma otrokovega umikanja vase. 

Ugotovitve so zaskrbljujoče, saj lahko pomenijo sklenjen krog, v katerem rejniki na 

problematično vedenje otroka odgovorijo z niţjo stopnjo vpletenosti in do otroka manj 

pozitivno vzgojno naravnanostjo, otrok pa se na to odzove s še višjo stopnjo teţav. Raziskave 

namreč dokazujejo (Garber, Robinson in Valentiner, 1997; Klein in Forehand, 2000; Olson, 

Bates, Sandy in Lanthier, 2000), da se ravno toplina, podpora, občutljivost in vpletenost 

staršev v otrokovo ţivljenje povezujejo z niţjimi stopnjami internaliziranih teţav. 

V drugo skupino sem uvrstila sestavljeni spremenljivki »prestopniška vedenja« in »agresivna 

vedenja«, ki sicer spadata med eksternalizirane teţave otrok. Obe spremenljivki kaţeta 

podoben vzorec gibanja aritmetičnih sredin. Te so za rejnikovo vključenost in vzgojno 

naravnanost višje v primeru delnih prestopniških in agresivnih vedenj otroka kot v primeru 

njihove odsotnosti, a se zopet zniţajo v primeru velikih teţav s prestopništvom ali z agresijo 

otroka. Rejniki se torej ob prvih pojavih prestopniških in agresivnih vedenj otroka bolj 

vključijo v njegovo ţivljenje. Na otrokova neţelena vedenja poskušajo vplivati z bolj 

pozitivnimi vzgojnimi prijemi, a ob stopnjevanju teţav popustijo. Začno se umikati iz 

njegovega ţivljenja in izkazujejo do njega manj prijazno in manj vključujočo vzgojo. 

Nekateri raziskovalci (Linares idr., 2006; Kompan Erzar in Poljanec, 2009; Tripp De Robertis 

in Litrownik, 2004) ugotavljajo, da prav nezmoţnost uporabe pozitivnih vzgojnih strategij (na 

primer pozitivne spodbude za primerno vedenje), nekonsistentna disciplina in uporaba 

fizičnega kaznovanja v največji meri vplivajo na razvoj vedenjskih teţav pri otroku. Tudi 

Gershoff (2002) piše o povezanosti med neprijaznimi, nevključujočimi in ostrimi oblikami 

starševske vzgoje ter otrokovimi vedenjskimi teţavami.  

Za preostale sestavljene spremenljivke (»socialne težave«, »motnje pozornosti« in 

»anksioznost«) pa ugotavljam, da izkazujejo najizrazitejše (a statistično nepomembne) razlike 

v aritmetičnih sredinah. Opazimo, da rejniki, ko pride pri otroku do prvih socialnih teţav, 

anksioznih motenj ali motenj pozornosti, kaţejo manj pozitivno starševstvo, kot če teh teţav 

ni, a se ob stopnjevanju otrokovih teţav rejnikova toplina in vpletenost zopet relativno 

dvigneta. Eno od razlag (Jones, Forehand, Rakow, Colletti, McKee in Zalot, 2008) za tovrstno 

gibanje v stopnji pozitivnega starševstva je, da nekatere internalizirane teţave pri otrocih 

lahko vzbudijo v starših »materinsko vedenje«, tj. vedenje, ki je do otrok toplo in podpirajoče. 

Za socialne teţave otroka nasploh pa Mastenova in Coatsworth (1998), ki preučujeta razvoj 
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kompetenc in »trdoţivost« pri otrocih, ki so doţivljali teţke psihosocialne stiske, ugotavljata, 

da so manj izrazite v primeru toplega, a trdnega in strukturiranega starševstva s 

konsistentnimi pravili. 

 

Hipoteza, ki je predvidevala statistično pomembne razlike v stopnji rejnikove vključenosti in 

vzgojne naravnanosti do otroka v rejništvu glede na rejnikovo zaznavanje stopnje čustvenih in 

vedenjskih težav otroka ni bila potrjena, saj ni bila niti pri eni povezavi ugotovljena 

statistično pomembna razlika med omenjeno starševsko prakso in definiranimi skupinami 

čustvenih in vedenjskih težav otrok.  
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Hipoteza 4: Obstajajo pomembne razlike v rejnikovem nadzoru otroka glede na rejnikovo 

zaznavanje stopnje čustvenih in vedenjskih teţav otroka. 

 

Tabela 12: Aritmetične sredine, standardne deviacije in statistična pomembnost razlik v 

rejnikovem nadzoru glede na rejnikovo zaznavanje stopnje čustvenih in vedenjskih težav 

otroka 

      

Rejnikov nadzor M SD F df p 

Anksioznost  
      Ni težav z anksioznostjo 
      Delne težave z anksioznostjo 
      Velike težave z anksioznostjo 

 
4.47 
4.19 
4.35 

 
.42 
.63 
.56 

4.01 
2 (med skupinami) 

122 (znotraj skupin) 

124 (skupaj) 
.02* 

Umaknjenost vase 
      Ni težav z umikanjem vase 
      Delne težave z umikanjem vase 
      Velike težave z umikanjem vase 

 
4.43 
4.34 
4.16 

 
.42 
.58 
.71 

1.05 
 

24.71 

 
.37 

Težave v čustvovanju 
      Ni težav v čustvovanju 
      Delne težave v čustvovanju 
      Velike težave v čustvovanju 

 
4.43 
4.27 
3.78 

 
.43 
.67 
.95 

1.23 
 

5.08 

 
.37 

Socialne težave 
      Ni socialnih težav 
      Delne socialne težave 
      Velike socialne težave 

 
4.42 
4.31 
4.35 

 
.45 
.65 
.45 

.44 33.32 .65 

Motnje pozornosti 
      Ni težav s pozornostjo 
      Delne motnje pozornosti 
      Velike motnje pozornosti 

 
4.43 
4.36 
4.34 

 
.46 
.48 
.64 

.34 66.36 .71 

Prestopniška vedenja 
      Ni težav s prestopništvom 
      Delne težave s prestopništvom 
      Velike težave s prestopništvom 

 
4.43 
4.42 
3.80 

 
.43 
.56 
.75 

3.31 19.08 .05* 

Agresivna vedenja  
      Ni težav z agresivnostjo 
      Delne težave z agresivnostjo 
      Velike težave z agresivnostjo 

 
4.42 
4.45 
4.09 

 
.45 
.40 
.78 

1.85 45.73 .17 

* p ˂ 0.05. 

 

Podatki kaţejo, da je le pri različnih stopnjah anksioznih težav in prestopniških vedenj otroka 

moč opaziti statistično pomembne razlike v rejnikovem nadzoru otroka. Pri drugih 

sestavljenih spremenljivkah čustvenih in vedenjskih teţav otrok ni statistično pomembnih 

razlik.  

V tabeli 12 pa vidimo, da aritmetične sredine za rejnikov nadzor pri sestavljenih 

spremenljivkah težave v čustvovanju, umikanje vase, motnje pozornosti, prestopniška vedenja 
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in agresivna vedenja padajo z višjo stopnjo zaznanih teţav. Najizrazitejše razlike v 

aritmetičnih sredinah je opaziti pri težavah v čustvovanju in prestopniških vedenjih, pri čemer 

pa le slednja spremenljivka na ravni raziskovalnega vzorca izkazuje statistično pomembnost. 

Več raziskav (Barnes, Reifman, Farrel in Dintcheff, 2000; Jang in Smith, 1997; Loukas in 

Prelow, 2004; Mounts, 2002; Pettit, 2001) potrjuje, da je antisocialno in prestopniško vedenje 

otroka ali mladostnika v obratno sorazmerni povezavi s starševsko kontrolo, tj. bolj kot starši 

kontrolirajo otroka, manj vedenjskih teţav ta izkazuje. Dishion in McMahon (1998) ponujata 

razlago, da otrokovo antisocialno vedenje slabša kvaliteto odnosa starši−otrok, kar vpliva na 

slabše otrokovo informiranje staršev o njegovih poteh in opravilih. To povzroči, da so starši in 

otroci manj povezani, preţivijo skupaj vedno manj časa, ob tem pa je prizadet tudi nadzor nad 

otrokom.  

Pri različnih stopnjah izraţenih socialnih težav in anksioznosti aritmetične sredine za rejnikov 

nadzor kaţejo zanimiv trend gibanja. V primerjavi z odsotnostjo otrokovih socialnih teţav 

oziroma anksioznih motenj se aritmetične sredine za rejnikov nadzor v primeru občasnega 

pojava teţav zniţajo. Preizkus aritmetičnih sredin je pokazal, da je na ravni raziskovalnega 

vzorca razlika v rejnikovem nadzoru otroka statistično pomembna le v primeru različnih 

stopenj anksioznih teţav otroka. Rejniki torej nad takimi otroki vršijo manj nadzora, kot če 

otrok ne bi imel anksioznih oziroma socialnih teţav. Če pa se teţave stopnjujejo in rejniki 

zaznavajo omenjene otrokove teţave kot velik, vsakodneven problem, zopet močno okrepijo 

nadzor nad njim – aritmetične sredine za rejnikov nadzor nad otrokom se zvišajo. Rezultati 

potrjujejo misli Dishiona in McMahona (1998), ki pišeta, da se povezava med starševskim 

nadzorom in otrokovimi vedenjskimi teţavami vzpostavlja na treh področjih: 

varnost/poškodbe, antisocialna vedenja in zloraba drog. Rejnike tako kot biološke starše lahko 

močno skrbijo in obremenjujejo otrokove socialne teţave (odvisnost od odraslih, pretirana 

osamljenost, ljubosumnost, slabi vrstniški odnosi itd.) in tudi otrokova varnost (alkoholizem, 

zloraba drog, kršenje druţbenih pravil, druţenje z ljudmi, ki se pogosto zapletajo v teţave, 

itd.). Slednja je lahko močno ogroţena, če nadzor nad otrokom peša ali pa ga sploh ni.    

 

Hipoteza, ki je predvidevala statistično pomembne razlike v rejnikovem nadzoru otroka glede 

na rejnikovo zaznavanje čustvenih in vedenjskih težav otroka je bila delno potrjena. 

Statistično pomembne razlike so bile potrjene v primeru različnih stopenj anksioznih in 

prestopniških težav otroka. Druge razlike niso bile statistično značilne.  
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Hipoteza 5: Obstajajo pomembne razlike v rejnikovi konsistentnosti discipliniranja otroka 

glede na rejnikovo zaznavanje stopnje čustvenih in vedenjskih teţav otroka.  

 

Tabela 13: Aritmetične sredine, standardne deviacije in statistična pomembnost razlik v 

rejnikovi konsistentnosti discipliniranja glede na rejnikovo zaznavanje stopnje čustvenih in 

vedenjskih težav otroka 

      

Rejnikova konsistentnost 
discipliniranja 

M SD F df p 

Anksioznost  
      Ni težav z anksioznostjo 
      Delne težave z anksioznostjo 
      Velike težave z anksioznostjo 

 
3.79 
3.45 
3.49 

 
.62 
.62 
.58 

4.15 
2 (med skupinami) 

122 (znotraj skupin) 

124 (skupaj) 
.02* 

Umaknjenost vase 
      Ni težav z umikanjem vase 
      Delne težave z umikanjem vase 
      Velike težave z umikanjem vase 

 
3.79 
3.45 
3.73 

 
.62 
.57 
.77 

4.16 
2 (med skupinami) 

122 (znotraj skupin) 

124 (skupaj) 
.02* 

Težave v čustvovanju 
      Ni težav v čustvovanju 
      Delne težave v čustvovanju 
      Velike težave v čustvovanju 

 
3.76 
3.37 
3.53 

 
.60 
.66 
.90 

4.26 
2 (med skupinami) 

122 (znotraj skupin) 

124 (skupaj) 
.02* 

Socialne težave 
      Ni socialnih težav 
      Delne socialne težave 
      Velike socialne težave 

 
3.74 
3.53 
3.64 

 
.63 
.65 
.57 

1.42 
2 (med skupinami) 

122 (znotraj skupin) 

124 (skupaj) 
.25 

Motnje pozornosti 
      Ni težav s pozornostjo 
      Delne motnje pozornosti 
      Velike motnje pozornosti 

 
3.97 
3.58 
3.35 

 
.58 
.64 
.51 

10.77 
2 (med skupinami) 

122 (znotraj skupin) 

124 (skupaj) 
    .00** 

Prestopniška vedenja 
      Ni težav s prestopništvom 
      Delne težave s prestopništvom 
      Velike težave s prestopništvom 

 
3.72 
3.53 
3.52 

 
.64 
.63 
.54 

1.15 
2 (med skupinami) 

122 (znotraj skupin) 

124 (skupaj) 
.32 

Agresivna vedenja  
      Ni težav z agresivnostjo 
      Delne težave z agresivnostjo 
      Velike težave z agresivnostjo 

 
3.88 
3.50 
3.41 

 
.63 
.58 
.57 

7.47 
2 (med skupinami) 

122 (znotraj skupin) 

124 (skupaj) 
    .00** 

** p ˂ 0.01, * p ˂ 0.05. 

 

Iz podatkov je razvidno, da so statistično pomembne razlike v rejnikovi konsistentnosti 

discipliniranja izraţene pri večini sestavljenih spremenljivk čustvenih in vedenjskih teţav 

otrok (izjemi sta dve sestavljeni spremenljivki: socialne težave in prestopniška vedenja).  

Kot v primeru rejnikovega nazora tudi v primeru rejnikove konsistentnosti discipliniranja 

aritmetične sredine padajo z višjo stopnjo zaznanih prestopniških vedenj in agresivnih vedenj 
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ter tudi motenj pozornosti pri otroku. Ko primerjamo te tri sestavljene spremenljivke, 

opazimo, da je razpon aritmetičnih razlik za rejnikovo konsistentnost v discipliniranju 

največji v primeru otrokovih motenj pozornosti, nato prestopniških vedenj in nazadnje 

agresivnih vedenj. Na ravni raziskovalnega vzorca je preizkus aritmetičnih sredin pokazal, da 

je razlika v rejnikovi konsistentnosti discipliniranja statistično pomembna v primeru 

otrokovih motenj pozornosti in pri agresivnih vedenjih otroka. Gorman-Smith, Tolan, Zelli in 

Huesmann (1996) pišejo, da je nekonsistentna disciplina ena od pokazateljic manj 

kvalitetnega starševstva in je povezana z višjimi stopnjami otrokovih vedenjskih teţav ter, kot 

pišejo Hill, Bush in Roosa (2004), tudi s prisotnostjo depresivnih simptomov. Če govorimo o 

rejniškem odnosu med rejnikom in otrokom v rejništvu, lahko glede na rezultate sklepamo, da 

so rejniki ob stopnjevanju otrokovih teţav psihično tako obremenjeni, da jih ta stiska vodi k 

vse večji nekonsistentnosti v discipliniranju.   

Razlike v rejnikovi konsistentnosti discipliniranja so se pokazale tudi v primeru drugih 

sestavljenih spremenljivk čustvenih in vedenjskih teţav otrok. Tako so v primeru različnih 

stopenj socialnih težav otroka, težav v čustvovanju, umaknjenosti vase in anksioznih težavah 

otroka aritmetične sredine za rejnikovo konsistentnost discipliniranja niţje v primeru delnih 

teţav, kot če teh teţav pri otroku ni. Aritmetične sredine pa se zopet povišajo v primeru večjih 

teţav otroka. Razlike v rejnikovi konsistentnosti discipliniranja so na ravni raziskovalnega 

vzorca statistično pomembne pri anksioznih teţavah otroka, otrokovi umaknjenosti vase in 

otrokovih teţavah v čustvovanju. Lengua (2008) je pri otrocih, ki so nagnjeni k frustracijam, 

ugotovila, da nekonsistentno discipliniranje njihovih staršev še poveča njihove internalizirane 

teţave. Pove, da ti otroci potrebujejo čim večjo predvidljivost in jasne meje, da bi zmogli 

uravnavati svoja čustva in vedenje. Zanimivi so še izsledki iste avtorice, da so anksiozne 

motnje otrok lahko celo varovalni dejavniki v primeru nekonsistentnega discipliniranja. Tako 

so pri anksioznih dečkih, ki so bili podvrţeni nekonsistentnemu discipliniranju, ugotovili 

manj eksternaliziranih teţav kot pri dečkih, ki anksioznih teţav niso kazali oziroma so jih 

izkazovali v manjši meri. Avtorica ponudi razlago, da so morda anksiozni dečki bolj 

občutljivi na moţnosti negativnih posledic problematičnih vedenj in je zato pri njih tudi 

nekonsistentna disciplina učinkovita pri zmanjševanju problematičnih vedenj. Doda še, da bi 

se anksiozni dečki ob visoki konsistentnosti discipliniranja lahko počutili celo preveč 

nadzorovane, kar bi na njihovo vedenje lahko vplivalo negativno.     

 

Hipoteza, ki je predvidevala statistično pomembne razlike v rejnikovi konsistentnosti 

discipliniranja otroka glede na rejnikovo zaznavanje stopnje čustvenih in vedenjskih težav 



Poglajen Ručigaj, K. (2011). Rejnikovo odzivanje na čustvene in vedenjske težave otrok 

158 

 

otroka je bila pri večini sestavljenih spremenljivk čustvenih in vedenjskih težav potrjena. 

Statistično pomembne razlike za rejnikovo konsistentnost discipliniranja so bile potrjene v 

primeru različnih stopenj otrokovih anksioznih težav, otrokovi umaknjenosti vase, težavah v 

čustvovanju, motnjah pozornosti in agresivnih vedenj otroka. 
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Hipoteza 6: Posamezne rejnikove starševske prakse pomembno napovedujejo 

eksternalizirane in internalizirane teţave otrok. 

 

Z namenom preverjanja šeste hipoteze (H6), v kateri sem ugotavljala, ali posamezne 

rejnikove starševske prakse napovedujejo razvoj eksternaliziranih oziroma internaliziranih 

teţav otroka, sem izvedla dve multipli linearni regresiji. Preverila sem, kakšen je odnos med 

tremi starševskimi praksami (na primer rejnikovim nadzorom) in dvema psihopatologijama 

otroka (na primer eksternaliziranimi teţavami) 

 

Tabela 14: Multipla koleracija (R), pojasnjena varianca (R
2
) in statistična pomembnost 

regresijske analize med eksternaliziranimi težavami otroka v rejništvu ter tremi starševskimi 

praksami rejnikov. 

      

Odvisna spremenljivka R R2    st.svob.      F   p 

Eksternalizirane težave .37 .14 3   6.44 .00** 

      
** p ˂ 0.01 

V okviru multiple linearne regresije je bila uporabljena metoda ENTER. 

 

Tabela 15: Pomembnost posameznih prediktorjev (rejnikove starševske prakse) za 

pojasnjevanje kriterija v regresijski analizi eksternaliziranih težav otroka  

     

Odvisna spremenljivka (eksternalizirane težave)  in 
kriterijske spremenljivke (rejnikove starševske prakse) 

B β t p 

   Vključenost/vzgojna naravnanost 
   Nadzor 
   Konsistentnost discipliniranja 

    .07 
  -.19 
  -.18 

    .08 
   -.23 
   -.28 

   .79 
-2.31 
-3.27 

   .43 
   .02* 
   .00** 

     
** p ˂ 0.01, * p ˂ 0.05. 

 

Tabela 16: Multipla koleracija (R), pojasnjena varianca (R
2
) in statistična pomembnost 

regresijske analize med internaliziranimi težavami otroka v rejništvu ter tremi starševskimi 

praksami rejnikov 

      

Odvisna spremenljivka R R2    st.svob.      F   p 

Internalizirane težave .28 .13 3   3.63 .02* 

      
* p ˂ 0.05. 

V okviru multiple linearne regresije je bila uporabljena metoda ENTER. 
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Tabela 17: Pomembnost posameznih prediktorjev (rejnikove starševske prakse) za 

pojasnjevanje kriterija v regresijski analizi internaliziranih težav otroka 

     

Odvisna spremenljivka (internalizirane težave)  in 
kriterijske spremenljivke (rejnikove starševske prakse) 

B β t p 

   Vključenost/vzgojna naravnanost 
   Nadzor 
   Konsistentnost discipliniranja 

    .01 
  -.09 
  -.09 

    .02 
   -.18 
   -.21 

   .24 
-1.71 
-2.40 

   .81 
   .09 
   .02* 

     
* p ˂ 0.05. 

 

Kot je razvidno iz tabele 14, je pri obeh regresijskih modelih pojasnjene razmeroma malo 

variance neodvisnih spremenljivk, pri odvisni spremenljivki internalizirane teţave 13 % in pri 

odvisni spremenljivki eksternalizirane teţave 14 %. Na obe odvisni spremenljivki očitno 

močneje vplivajo še drugi dejavniki, ki pa jih ta raziskava ni vključevala oziroma raziskovala.   

Od vseh treh starševskih praks, katerih vpliv na razvoj internaliziranih in eksternaliziranih 

teţav sem preverjala, se je kot statistično najpomembnejši (negativni) napovedovalec izkazala 

neodvisna spremenljivka konsistentnost discipliniranja. Vpliv je negativen tako v primeru 

eksternaliziranih teţav kot tudi internaliziranih teţav. Konsistentnost discipliniranja je torej 

edina odvisna spremenljivka, ki napoveduje tako eksternalizirane kot internalizirane teţave 

otrok. Ob niţjih vrednostih konsistentnosti discipliniranja (kjer niţje vrednosti pomenijo manj 

konsistentno discipliniranje) se kaţejo višje vrednosti internaliziranih in eksternaliziranih 

teţav pri otroku (kjer višje vrednosti pomenijo višjo stopnjo obeh vrst teţav). 

Neodvisna spremenljivka nadzor je v negativnem odnosu do obeh odvisnih spremenljivk. 

Statistično pomembno pa napoveduje rejnikov nadzor le eksternalizirane teţave otroka. 

Rezultati so podobni ugotovitvam Carona, Weissa, Harisa in Catrona (2006), ki so z uporabo 

hierarhične regresijske analize potrdili, da je starševski nadzor statistično pomembno povezan 

z niţjimi vrednostmi eksternaliziranih teţav otrok in z višjimi vrednostmi internaliziranih 

teţav. Medtem pa Jonesova idr. (2008) z uporabo hierarhične regresijske analize (zanimale so 

jih spremembe v  času) in McKeejeva idr. (2008) z uporabo linearnih mešanih modelov niso 

našli podpore za potrditev vpliva starševskega nadzora na internalizirane ali eksternalizirane 

teţave otrok.  

Rejnikova vključenost v otrokovo življenje/vzgojna naravnanost ne napoveduje niti 

internaliziranih niti eksternaliziranih teţav otroka v rejništvu. Ta rezultat se ne sklada z 

ugotovitvami Jonesove idr. (2008), ki so ugotovili statistično pomembno negativno 

povezanost med starševsko toplino/vključenostjo in agresivnimi vedenji otrok. Rezultati se v 
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celoti ne skladajo niti z ugotovitvami McKeejeve idr. (2008), ki so v svoji raziskavi ugotovili, 

da so višje vrednosti starševske topline/vključenosti statistično pomembno povezane z niţjimi 

vrednostmi eksternaliziranih teţav ter z višjimi vrednostmi za internalizirane teţave otrok.  

 

Hipoteza, ki je predvidevala, da posamezne rejnikove starševske prakse pomembno 

napovedujejo eksternalizirane in internalizirane težave otroka je delno potrjena. Na ravni 

raziskovalnega vzorca rezultati kažejo, da je konsistentnost discipliniranja edina starševska 

praksa, ki statistično pomembno napoveduje tako internalizirane kot eksternalizirane težave 

otrok. Rejnikov nadzor statistično pomembno napoveduje eksternalizirane težave otroka, 

rejnikova vključenost/vzgojna naravnanost pa ne napoveduje niti internaliziranih niti 

eksternaliziranih težav otroka.  
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6 ZAKLJUČKI 

 

V prvem delu raziskovalne naloge sem predstavila teoretični pregled različnih raziskav o 

rejništvu, ki so potrdile, da otroci, ki prihajajo v rejniški sistem, pogosto kaţejo čustvene in 

vedenjske probleme, imajo teţave z navezanostjo in se soočajo z vrsto socialnih, vrstniških in 

drugih teţav, ki ogroţajo njihov pričakovan razvojni cikel. Cvetek (2009) pravi, da je otroštvo 

lahko izredno rizično razvojno obdobje, in med dogodke, ki lahko povzročijo travmatične 

izkušnje pri otroku, našteje naravne katastrofe, prometne nesreče in bolezni, pa tudi telesne 

zlorabe (z resnim telesnim kaznovanjem ali celo s telesno poškodbo), spolne zlorabe, 

prisostvovanje nasilju in duševne zlorabe (teroriziranje ali sistematično poniţevanje). Tovrstni 

stresni dogodki ne vplivajo negativno le na čustveni, vedenjski, kognitivni, socialni in telesni 

razvoj otrok (Repič, 2008), pač pa prispevajo k povečani tveganosti za razvoj kasnejših 

duševnih in posttravmatskih stresnih motenj. Te segajo v razponu od manjših do večjih teţav 

v impulzivnosti, motnjah pozornosti (zaradi pretirane opreznosti), čustveni otopelosti, 

socialnem izogibanju, disociaciji, teţavah s spanjem, agresivni igri, antisocialnem vedenju, 

regresivnem ali zapoznelem razvoju (Perry, 2000; Yule, 2001; oba po Cvetek, 2009), strahu 

pred temo, utrujenosti, povečani pozornosti na nevarnosti, krivdi, ki jo otrok čuti, ker je 

preţivel gorje, ter tudi visoki stopnji depresije in anksioznosti (Yule, 2001, po Cvetek, 2009).  

Seveda ne razvijejo vsi otroci, ki so preţiveli nek močan stresni dogodek, posttravmatskih 

stresnih motenj, a velik deleţ otrok jih. Cvetek (2009) navaja Perryja (2000, 2001), ki 

ugotavlja posttravmatski stres pri 93 % otrok, ki so bili priče hujšemu domačemu nasilju,     

73 % otrok ţrtev posilstva ter 58 % otrok, ki so izkusili tako telesno kot spolno zlorabo. Ker 

vedenjske, čustvene, kognitivne in socialne posledice otroške travme niso preprosto 

odpravljive (Gostečnik, 2002), moramo biti z otroki, ki so morda preţiveli eno od oblik 

travmatičnih doţivetij, zelo previdni pri nadaljnjem ravnanju oziroma njihovem 

obravnavanju. Wilsonova (2006) je v raziskavi, ki je spremljala otroke v rejništvu v njihovem 

prvem letu rejništva, ugotovila, da so se različna problematična vedenja otrok po začetni 

namestitvi v rejniško druţino v povprečju nekoliko zmanjšala, a so se nato znova 

intenzivirala, tako da so v času do konca prvega leta otrokovega rejništva doţivela le malo (če 

sploh) pozitivnih sprememb.  

Z raziskavo sem zato ţelela ugotoviti, ali obstajajo razlike v prisotnosti različnih čustvenih in 

vedenjskih teţav otrok glede na njihov spol in starost v času rejniške namestitve, ter iskala 
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različne povezanosti med tremi rejnikovimi starševskimi praksami in različnimi skupinami 

čustvenih in vedenjskih teţav rejniških otrok. Analiza podatkov je bila narejena s pomočjo 

vprašalnikov, na katere so odgovarjali rejniki otrok. 

Analiza raziskovalnega vzorca je pokazala zanimive in relevantne rezultate. Kar 40 % otrok v 

rejništvu, ki so bili zajeti v raziskavo, kaţe določene čustvene in vedenjske teţave; resne 

teţave zaznavajo rejniki pri 12 % vseh otrok v rejništvu. Več je eksternaliziranih teţav, 

pogostejše in resnejše eksternalizirane teţave se pojavljajo pri 13 % otrok v rejništvu; resnih 

internaliziranih teţav je 6 %. Rejniki kot najpogostejšo teţavo otrok v rejništvu zaznavajo 

motnje pozornosti − te zaznavajo pri 64 % vseh otrok v rejništvu. Pogosta so še agresivna 

vedenja (53 %), teţave z umikanjem vase (43 %) in socialne teţave (41 %).   

Razlike v starševskih praksah glede na otrokov spol, ki sicer niso statistično pomembne, 

kaţejo, da so vrednosti v primeru deklic višje kot v primeru fantov. Rejniki so do deklic 

velikokrat bolj topli, ljubeči, razumevajoči in se bolj vključujejo v njihovo ţivljenje. Rejniki 

deklice tudi bolj nadzorujejo, obenem pa do deklic izkazujejo konsistentnejše discipliniranje 

kot do fantov. Pokazale pa so se statistično pomembne razlike v rejnikovih starševskih 

praksah glede na otrokovo starost. Višja kot je starost otroka, niţje vrednosti starševske 

vpletenosti v ţivljenje otroka, ljubečnosti, pristnosti, topline ter tudi nadzora je opaziti. 

Nasprotno je s konsistentnostjo discipliniranja, kjer ta raste z otrokovo starostjo.       

V prvi hipotezi (H1) rezultati t-testa potrjujejo, da obstajajo statistično pomembne razlike v 

prisotnosti čustvenih in vedenjskih teţav pri rejniških otrocih glede na njihov spol (izjemi sta 

dve sestavljeni spremenljivki: anksioznost in socialne teţave). Dečki dosegajo pri vseh 

sestavljenih spremenljivkah čustvenih in vedenjskih teţav višje vrednosti aritmetičnih sredin, 

pomembnejšo razliko med spoloma je moč opaziti zlasti pri vedenjskih teţavah, manj pa pri 

čustvenih teţavah otrok.  

Statistično pomembne razlike v prisotnosti čustvenih in vedenjskih teţav otrok v rejništvu 

glede na starost otroka ob namestitvi v rejništvo niso bile potrjene. Na ravni raziskovalnega 

vzorca pa ugotavljam, da se teţave otrok stopnjujejo z višjo starostjo ob rejniški namestitvi 

(H2) in da so najbolj izraţene oziroma najpogostejše pri otrocih, ki so v rejništvo vstopili v 

starosti od 9 do 11 let. V skupini mladostnikov (od 12 do 18 let) sledi padec zaznanih 

čustvenih in vedenjskih teţav (v vseh indikatorjih) z izjemo prestopniških vedenj, ki so 

najpogosteje izraţena ravno pri najstarejši skupini otrok.  

S preizkusom ANOVE sem za tretjo (H3), četrto (H4) in peto (H5) hipotezo ugotavljala, ali 

obstajajo glede na rejnikovo zaznavanje različnih stopenj čustvenih in vedenjskih teţav otrok 

v rejništvu statistično pomembne razlike v treh starševskih praksah. V primeru rejnikove 
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vključenosti in vzgojne naravnanosti nisem ugotovila statistično pomembnih razlik, so pa bile 

glede na različne stopnje anksioznih motenj (višje vrednosti nadzora ob najvišji stopnji 

anksioznosti) in različne stopnje prestopniških vedenj otrok v rejništvu (vse niţje vrednosti 

nadzora ob vse višjih stopnjah prestopniških vedenj) statistično pomembne razlike zaznane 

pri rejnikovem nadzoru. Statistično pomembne razlike sem ugotovila tudi za rejnikovo 

konsistentnost discipliniranja, saj so vrednosti za to spremenljivko padale z višjo stopnjo 

zaznanih čustvenih in vedenjskih teţav otrok. Najizrazitejše razlike sem opazila pri motnjah 

pozornosti in agresivnih vedenjih otroka.  

Preverjanje šeste hipoteze (H6) je pokazalo, da je konsistentnost discipliniranja edina 

starševska praksa, ki statistično pomembno napoveduje tako internalizirane in eksternalizirane 

teţave otroka. Rejnikov nadzor pomembno napoveduje le razvoj eksternaliziranih teţav 

otroka, rejnikova vključenost in vzgojna naravnanost pa ne napovedujeta niti enih niti drugih 

teţav otroka.  

Obstajajo torej močni argumenti za nujnost spremembe dojemanja rejniške oskrbe otrok. 

Okolja rejniške druţine ne bi smeli dojemati le kot »okolje zaščite«, pač pa tudi kot »okolje 

psihičnega, fizičnega in duševnega opolnomočenja otroka«. Okolje rejniške druţine bi moralo 

biti okolje, v katerem bo nagovorjen otrok z vso njegovo osebnostjo, karakterjem, 

čustvovanjem in zlasti z vsemi spremljajočimi teţavami, ki jih prinaša iz svojih preteklih 

ţivljenjskih izkušenj. Kot pišeta Maccobby in Martin (1983), ima starševstvo pomemben 

socializacijski vpliv na otrokovo psihološko prilagojenost. Pri tem pa opozarjata, da številne 

raziskave kaţejo, da se različne starševske prakse, kot so starševska kontrola, discipliniranje 

in toplina (tema preučevanja te raziskave, op. a.), povezujejo z otrokovimi prilagoditvenimi 

teţavami.  

Če se rejniška druţina torej zaveda pomembnosti svojega poslanstva, ki presega »nego in 

oskrbo«, in se vse bolj ozira k vzgojno-rehabilitacijskemu pomenu svoje vloge, potem lahko 

prispeva k zmanjšanju otrokovih problemov. S tem se pomembno ovira nastanek t. i. 

negativne spirale – ko otrokovo problematično vedenje spodbudi in povzroči zavrnitev otroka 

s strani rejnika, rejnikova zavrnitev otroka pa v otroku sproţi stopnjevanje njegovih teţav. 

Wilsonova (2006) pravi, da lahko ob rejnikovi aktivni pomoči pri zmanjševanju čustvenih in 

vedenjskih problemov otrok v rejništvu pričakujemo, da bodo otrokovi zelo omejeni viri 

samoobvladovanja in šibkost navezanih odnosov okrepljeni in zato vzdrţevani na daljši rok 

znotraj varnega okvira. Avtorica še dodaja, da je ta pomoč mnogo učinkovitejša kot 

terapevtska pomoč izven rejniške namestitve, za katero je ugotovila, da je v precejšnji meri 

zelo obremenjujoča za otroka, a v svojem vplivu na uspeh rejniške namestitve preteţno 
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neučinkovita. Cajnkova (2004) opozarja na potrebnost izjemno skrbnega načrtovanja izbora, 

izobraţevanja, spremljanja in podpore rejnikov, da bi lahko ti suvereno podpirali in sledili 

svojim varovancem pri realizaciji njihovih razvojnih nalog. Glede na primanjkljaje in 

oškodovanost otrok pa tudi sama omenja nujo strokovne obravnave in nudenja pomoči 

rejniškim otrokom in njihovim rejnikom.  

V Sloveniji so na področju strokovnega dela z otroki iz slabo funkcionalnih in ogroţajočih 

druţin strokovni delavci v strokovnih odločitvah in snovanju intervencij pogosto odvisni le od 

svojih izkušenj in lastnega strokovnega znanja. Na področju dela z ogroţenimi otroki namreč 

še ni izdelanih in splošno veljavnih kriterijev zaščite otrok, ki bi usmerjali v pravočasne in 

predvsem ustrezne intervencije strokovnjakov. Prav tako ni izdelanih strokovnih smernic in 

kriterijev izbora rejniških druţin in dela z nadomestno druţino. Sprejeta so le načelna stališča 

v smislu, da je otroku potrebno izbrati primerno rejniško druţino. Ker so v primeru ukrepa 

rejništva otroci izločeni iz matične druţine zaradi disfunkcionalnih domačih razmer, je še 

pomembneje upoštevati otrokove biopsihične lastnosti in poiskati otroku ustrezno 

nadomestno rejniško druţino z ustrezno karakteristiko (na primer ustrezni starševski liki, 

biološki otroci primerne starosti, ustrezno ţivljenjsko okolje), znanji (na primer psihološkimi, 

vzgojnopedagoškimi, sociološkimi, druţinskodinamičnimi) in druţinsko atmosfero (na primer 

topla, otrokom odprta druţina, ki se zna prilagajati, sprejema različnost). Kot pravi Jonson-

Reid (2002), se od rejništva otroka pričakuje, da bo doseglo boljše moţnosti za otrokov 

pozitiven ţivljenjski izid, saj se otroka izloči iz disfunkcionalnega druţinskega okolja in se 

poveča nadzor nad njim. 

Čeprav je vzpostavitev občutka varnosti v navezanih odnosih ključni cilj (predvsem 

dolgotrajnega) rejništva, so občutki pripadnosti, identifikacije z nekom in občutek, da si del 

neke druţine, za otroka prav tako nujno potrebni. Le preko njih si bo pridobil občutek 

psihosocialne varnosti znotraj doma, ki ga bo kasneje prenesel tudi v svet izven druţine 

(Schoefield, 2002, 2003, po Schoefield in Beek, 2005). Vendar pa zgodnje negotove 

ţivljenjske izkušnje večine rejniških otrok večajo moţnost, da bo njihova sposobnost 

tvorjenja varnih navezanih odnosov neugodno prizadeta. A otroci v rejništvu vseeno kaţejo 

potrebo po občutjih pripadnosti in stalnosti, čeravno z relativno pogostim nasprotovalnim 

vedenjem, ki daje varajoč občutek: z vedenjem, ki izziva rejnikovo potrpljenje, z 

nezaupanjem, strahom ter drugimi vedenji, ki v rejnikih sproţajo občutja zavrnitve otroka 

(Kenrick idr., 2006). 

Rejniški starši so soočeni z izzivi, ki pravzaprav spremljajo vse starše, tj. kako najbolje 

zagotoviti varno, skrbno in ljubeče okolje, v katerem bo promoviran socialni, čustveni in 
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intelektualni razvoj. Na drugi strani pa se rejniški starši soočajo tudi z nekaterimi 

specifičnimi, pogosto zelo teţkimi izzivi, kot so: prehod otroka iz in v matično druţino, 

ukvarjanje s kompleksnimi odnosi vseh vpletenih v posameznem rejništvu (otrokova matična 

druţina, strokovni delavci v socialnih sluţbah itn.), iskanje svoje vloge »biti rejnik«, 

ukvarjanje s čustvenimi in vedenjskimi teţavami otrok. Rejniki otrok s čustvenimi in 

vedenjskimi teţavami so postavljeni pred prav poseben starševski izziv, ki ga lahko 

interpretiramo na dva načina: (a) rejniki imajo teţave s starševstvom (tj. »biti starš«) , ker so 

rejniki otrokom s teţavnimi vedenji, ali (b.) rejniki imajo teţave s teţavnimi vedenji otrok, ki 

so lahko tudi posledica (njihovega) neučinkovitega starševstva. Kot piše Howell (2004, po 

Brady, 2005), problematična vedenja rejniških otrok ne bi smela biti obravnavana v izolaciji, 

pač pa so potrebne korektne, strokovne in dodelane strategije ter premišljene intervencije 

različnih profesionalnih in poklicnih skupin. Farmer (2004) opozarja na zavedanje dodatnih 

nevarnosti pri rejniških otrocih, ki so bili na primer spolno zlorabljeni ali pa so sami spolno 

zlorabljali. Pravi, da ti otroci potrebujejo supervizijo, terapijo, spolno izobraţevanje in 

vedenjske spremembe. Prav tako potrebujejo dodatna znanja in primerno šolanje njihovi 

rejniki in podporni delavci, z namenom, da bi zmogli razumeti celoten kontekst otrokovega 

oziroma mladostnikovega vedenja.  

Pričujoča raziskava se sooča z nekaterimi omejitvami: 

1. V prvi vrsti bi veljalo izpostaviti teţavo, povezano z nereprezentativnim anketnim 

vzorcem rejnikov. Omejenost vzorca je pogojena z naravo dostopnosti rejnikov. 

Seznam rejnikov namreč ni informacija javnega značaja. Do rejnikov raziskovalec 

lahko dostopa le preko CSD, ki pa imajo različne poglede na tovrstne raziskave in 

zato tudi različno (ne)sodelujejo v njih. Strokovni delavci na CSD so torej prvo 

»sito« na poti do rejnikov. Drugo »sito« so rejniki sami, ki v raziskavah sodelujejo 

izključno na podlagi lastne volje. Ker je ta zopet precej spremenljiva, lahko 

sklepam, da je v sodelovanje v raziskavi privolila le tista skupina rejnikov, ki veljajo 

za »vzorne« rejnike (na to teţavo so opozorili tudi strokovni delavci na CSD). S 

temi rejniki ni večjih teţav na CSD, redno se udeleţujejo sestankov in izobraţevanj 

in so tudi drugače aktivni v vseh rejniških dejavnostih. Teţava druge, nesodelujoče 

skupine rejnikov je, ker jim raziskovalec zaradi tajnosti podatkov o identiteti ne 

more osebno razloţiti smiselnosti tovrstnega raziskovanja in jih prepričati v 

sodelovanje. Če so rejniki na srečanjih na CSD, na katerih je bila raziskovalka 

prisotna sama, teţje odklonili sodelovanje (ţe zaradi neposredne prisotnosti 

raziskovalke), pa je bilo to toliko laţje, ko je korespondenca potekala preko pošte. 
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Poštni vzorec je zato najverjetneje še bolj pristranski, saj tu ni bilo neposrednega 

stika z raziskovalko in je bilo tako vprašalnik še laţje »izgubiti«, ga »zaloţiti« ali 

drugače »pozabiti« nanj. Anketni vzorec zato po raziskovalkinem mnenju ne odseva 

realnega stanja slovenskega rejništva.  

2. Druga pomanjkljivost raziskave je zanesljivost podatkov. Podatki iz vseh 

vprašalnikov so občutljive narave, saj ne govorijo le o otrokovih teţavah, pač pa 

tudi o vzgojnih principih in praksah rejnikov. Zlasti odgovori na trditve iz 

Vprašalnika o starševskih praksah, ki se navezujejo na starševske prakse, so lahko 

delikatni, saj iz njih lahko sklepamo tudi o tako občutljivih zadevah, kot je fizično in 

psihično nasilje nad otrokom. Zato se sproţa ugibanje, kako iskreno so rejnice 

odgovarjale na zastavljene trditve. Mnoge izmed njih so namreč na osebnih 

srečanjih z raziskovalko izraţale skrb pred razkritjem tako njihovih osebnih 

podatkov kot odgovorov v vprašalnikih. Na drugi strani pa je tudi teţnja ljudi samih, 

da »prikrojimo« nekatere podatke, z namenom, da bi drugi mislili o nas najboljše. 

Osebno menim, da bi za realnejšo sliko starševskih praks rejnikov morali o njihovih 

starševskih praksah povprašati otroke v rejništvu. A tu se ponovno pojavlja teţava 

dostopnosti, v tem primeru otrok. Zaradi varovanja identitete otrok je do otrok v 

rejništvu nemogoče priti, zaradi česar je raziskava omejena le na odgovore rejnikov.  

3. V raziskavi se niso zbirali podatki o intenziteti čustvenih in vedenjskih teţav otrok 

pred ali neposredno ob vstopu otroka v rejništvo, ampak le v času po vsaj enem letu 

aktivnega rejništva. S tovrstno longitudinalno raziskavo bi pridobili kompleksnejše 

podatke, ki bi dali bolje pojasnljive in dokončne zaključke o medsebojnih vplivih 

starševskih praks rejnikov in čustvenih in vedenjskih teţav otrok.  

4. V raziskavi opredeljene starševske prakse so relativno široki konstrukti. Če bi te 

natančneje opredelili v bolj specifične dimenzije (npr. starševsko veščino 

»vključenost in vzgojna naravnanost« v »pohvala in spodbude«, »sodelovanje pri 

šolskih aktivnostih« itd.), bi te morda lahko razkrile nove ali pa bolje pojasnile 

ugotovitve te raziskave.  

Na drugi strani pa je pričujoča raziskava prva raziskava v slovenskem prostoru, ki se je 

ukvarjala s starševskimi praksami rejnikov v povezavi s čustvenimi in vedenjskimi teţavami 

otrok v rejništvu. Kot taka doprinaša nova socialnopedagoška, psihološka in pedagoška 

znanja in spoznanja, a ne samo v razumevanju rejniške vloge, pač pa predvsem v širšem  

razumevanju otroka v rejništvu. Naloga zato v prvi vrsti nagovarja vse tiste ljudi, ki so 

neposredno vpleteni v rejniški sistem − strokovne delavce na CSD, rejnike, matične druţine, 
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psihoterapevte, pediatre itd. Ţelim si, da bi, tudi s spoznanji te raziskave, vsi ti ljudje, ki 

skupaj z otrokom soustvarjajo rejništvo, še bolje razumeli teţavnost in kompleksnost 

ţivljenjske situacije otrok v rejništvu. Z nalogo sem torej ţelela opozoriti na to, da so otroci v 

rejništvu izjemno občutljiva skupina otrok, ki potrebuje skrbno, rahločutno in vzgojno 

premišljeno ravnanje. Ţelela sem opozoriti, da otroci v rejništvu niso »običajni« otroci, 

ampak so otroci z mnogoterimi teţavami, ter da nam le natančno razumevanje delovanja 

mišljenja otrok, osnovanega v stresnih skrbniških okoljih, pomaga razloţiti otrokovo 

simptomatiko in da podlago za nadaljnje pristope do otroka. Z magistrsko nalogo pa sem 

ţelela na drugi strani opozoriti tudi na teţavnost naloge rejniških staršev – na probleme, ki jih 

rejniki sami doţivljajo v odnosu do otroka v rejništvu: vzgojne dileme, prepletenost 

rejniškega odnosa z otrokovo preteklostjo in ljudmi, skrbi za prihodnost otrok, vpetost 

osebnega ţivljenja in ţivljenja »rejniškega poklica«. Usmeritve, ki se mi v okviru osnovnih 

nalog pristojnih institucij zdijo primerne za postopke povezane z rejništvom, so:  

- krepitev uvajanja vseh potrebnih vzvodov, s katerimi bi iskali in rekrutirali rejnike, ki 

bi zmogli in znali razumeti kompleksno ţivljenjsko situacijo posameznega otroka, ki 

prihaja v rejništvo, ter mu v skladu s tem nuditi potrebno podporo in pomoč; 

- uvajanje konkretnih in specifičnih kriterijev za razvrstitev otrok glede na njihovo 

simptomatiko in stopnjo ogroţenosti; 

- uvajanje zakonsko opredeljenih in strokovno utemeljenih kriterijev, po katerih bi 

otroke premišljeno umestili k določeni rejniški druţini z določenimi znanji, tj. načrtno 

iskanje rejniških parov (otrok in rejnik), ki bi v danih moţnostih kar najbolje našli 

skupne interese, skupni jezik, skupni način bivanja, in sicer glede na potrebe otroka in 

zmoţnost rejnika, da na te otrokove potrebe zadovoljivo odgovori; 

- zagotavljanje optimalne predhodne (predvsem psihološke) priprave rejnikov na 

namestitev otroka v njegov dom; 

- zagotavljanje 24-urne strokovne pomoči rejnikom in rejniškim otrokom s strani 

ustreznih strokovnjakov z različnih področjih (socialni delavci, socialni pedagogi, 

psihologi, pedagogi itn.) ter tako vsem vpletenim v posamezno rejništvo nudenje 

pomoči pri razumevanju kompleksnih čustev, situacij in stisk, ki jih bodo v času 

rejništva gotovo doţivljali;  

- redefiniranje pojma »kratkotrajno« oziroma »začasno« rejništvo, s tem novo 

pojmovanje rejništva ter sproţitev pomislekov o smiselnosti ohranitve obstoječega 
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rejniškega sistema in moţnostih uvajanja novega, temelječega na sodobnejših 

spoznanjih. 

To so le nekatera od izhodišč, iz katerih bi lahko sledila še boljša realizacija rejniškega 

odnosa v slovenskem prostoru. V določeni meri se vsi ti ukrepi v Sloveniji ţe izvajajo, 

vendar osebno menim, da noben sistem ni tako izpopolnjen, da se ga ne bi dalo izboljšati. 

Zato si ţelim, da rejniški sistem ne bi bil nikoli samozadosten in dokončen v svoji obliki 

in vsebini, ampak bi se izpopolnjeval, postal še prijaznejši in korektnejši ter še bolj 

usmerjen v pomoč in upanje vzbujajoč za otroka v stiski. 
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8 PRILOGE 

 

 

Dopis rejnikom , ki so sodelovali v raziskavi:  

__________________________________________________________________________ 

 

Pozdravljeni.  

 

 

Moje ime je Katja Poglajen Ručigaj in sem podiplomska študentka magistrskega študija 

socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Pišem magistrsko nalogo na temo 

rejništva, in sicer se ukvarjam z izzivom rejnikov, da svojim otrokom v rejništvu nudijo kar 

najboljšo moţno izkušnjo rejništva. 

 

V ta namen moram po teoretičnih izhodiščih izdelati raziskovalni (empirični) del naloge, za 

katerega potrebujem nekaj podatkov, ki mi jih lahko podate le vi, rejniki.  

 

Zato vas prosim za sodelovanje pri moji nalogi tako, da izpolnite tri vprašalnike:  

1. Vprašalnik o čustvenih in vedenjskih teţavah otrok, 

2. Vprašalnik o starševstvu, 

3. Vprašalnik o demografskih podatkih (za vas in vašega otroka v rejništvu). 

Izpolnjevanje vseh treh vprašalnikov vam ne bi smelo vzeti več kot 20 minut. Odgovarjajte 

iskreno, odprto, pri posameznem vprašanju ne razmišljajte preveč.  

 

Naj vam zagotovim, da je izpolnjevanje vprašalnikov popolnoma anonimno, saj nikjer od vas 

ne pričakujem vaših podrobnih (razkrivajočih) osebnih podatkov.  

 

Najlepša hvala za pomoč in sodelovanje.  

 

 

Katja Poglajen Ručigaj  

 

___________________________________________________________________________ 

 

OTROK ZA KATEREGA BOSTE ODGOVARJALI V VPRAŠALNIKU NAJ 

BO:  

 Star med 5 in 18 let, 

 Je v rejništvo vstopil pri vsaj 4 letih ali več (torej je bil ob nastopu v 

rejništvu star vsaj 4 leta ali več), 

 Je pri vas nameščen ţe vsaj 1 leto. 

 

Če imate več otrok, ki ustrezajo zgornjim kriterijem, vas prosim, da 

odgovarjate za tistega otroka, s katerim imate več teţav (vedenjskih, 

čustvenih, osebnostnih, šolskih itn). 
___________________________________________________________________________ 

 

PROSIM, ODGOVORITE NA VSA VPRAŠANJA!
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DEMOGRAFSKI PODATKI: PODATKI O OTROKU IN REJNIKU 

 

Spol otroka (obkroţite):        

M Ţ 

 

Trenutna starost otroka: __________________ (na primer: 7 let in 5 mesecev) 

 

Otrokova starost ob prihodu v rejništvo: ___________________ (na primer: 5 let in 6 

mesecev)  

 

Imam zniţan normativ za število otrok v rejništvu, ker ima otrok, ki je trenutno pri meni v 

rejništvu specifične potrebe (obkroţite): 

DA NE 

Če ste odgovorili z »da«, prosim opišite za katere posebne potrebe vašega otroka gre: 

 ___________________________________________________________________________ 

 

Spol rejnika, ki odgovarja na vprašalnik 

M Ţ 

 

Starost rejnika: ________________ let.  

 

Stopnja izobrazbe rejnika (obkroţite): 

1. nedokončana OŠ 

2. končana OŠ 

3. poklicna srednja šola 

4. srednja šola z zaključnim izpitom/maturo 

5. višješolski ali visokošolski diplomant 

6. magisterij, doktorat 

 

Koliko let ste ţe rejnica: __________________________ 

 

Koliko otrok ste ţe imeli v rejništvu (vključno z otroki, ki ţivijo pri vas sedaj): ___________ 

 

Število otrok, ki trenutno ţivi pri vas v rejništvu: _______________ 

 

Ali je otrok, ki je pri vas v rejništvu z vami v sorodu: 

DA NE 

Če ste odgovorili z da, prosim navedite razmerje do otroka v rejništvu:  

1. vnuk 

2. nečak 

3. drugo: ___________   

 

Kakšen je vaš status:  

1. brezposelna oseba 

2. zaposlena oseba 

3. samozaposlena oseba 

4. kmet 

5. gospodinja 

6. poklicna rejnica 

7. drugo: ___________________ 
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VPRAŠALNIK O VEDENJSKIH ZNAČILNOSTIH OTROKA
9
 

 

Spodaj je seznam trditev, ki opisujejo otroke in mladostnike. Pri vsaki trditvi, ki opisuje 

vašega otroka sedaj ali v obdobju zadnjih šestih mesecev, obkroţite:  

 2, če navedena trditev za otroka popolnoma ali pogosto velja, 

 1, če trditev delno ali včasih velja,  

 0, če navedena trditev zanj ne velja.  

 

Prosim, odgovorite na vse trditve, četudi se vam zdi,  da so nekatere za vašega otroka 

neustrezne.  

 

            0 = ne velja        1= delno ali včasih velja           2 = popolnoma ali pogosto velja 

1. Za svojo starost se obnaša preveč otročje. 0 1 2 

2. Brez dovoljenja staršev pije alkohol (opišite): _____________________________ 0 1 2 

3. Pogosto se prepira. 0 1 2 

4. Ne konča stvari, ki jih začne. 0 1 2 

5. Pri zelo malo stvareh uţiva. 0 1 2 

6. Vaţi se, baha. 0 1 2 

7. Ne more se zbrati, ne more biti dlje časa pozoren. 0 1 2 

8. Ne more mirno sedeti, je nemiren, hiperaktiven. 0 1 2 

9. Oklepa se odraslih, je preveč odvisen od njih.  0 1 2 

10. Toţi, da je osamljen.  0 1 2 

11. Deluje zmedeno, odsotno.  0 1 2 

12. Veliko joka.  0 1 2 

13. Je hudoben, krut do drugih, jih maltretira. 0 1 2 

14. Sanjari, izgublja se v svojih mislih.  0 1 2 

15. Namerno se poškoduje ali poskuša narediti samomor.  0 1 2 

16. Zahteva veliko pozornosti.  0 1 2 

17. Uničuje svoje stvari. 0 1 2 

18. Uničuje stvari, ki pripadajo drugim.  0 1 2 

19. Je neubogljiv doma.  0 1 2 

20. Je neubogljiv v šoli.  0 1 2 

21. Ne razume se z vrstniki. 0 1 2 

22. Ne čuti se krivega, kadar se neprimerno obnaša. 0 1 2 

23. Zlahka postane ljubosumen.  0 1 2 

24. Doma, v šoli ali drugje krši pravila.  0 1 2 

25. Boji se obiskovati šolo. 0 1 2 

26. Boji se, da bi lahko mislil ali storil kaj slabega. 0 1 2 

27. Čuti, da mora biti popoln. 0 1 2 

28. Ima občutek ali se pritoţuje, da ga nihče ne mara.  0 1 2 

29. Zdi se, da ga drugi preganjajo.  0 1 2 

30. Počuti se ničvrednega, manjvrednega. 0 1 2 

31. Pogosto se poškoduje, nagnjen je k nezgodam.  0 1 2 

32. Pogosto se zapleta v pretepe.  0 1 2 

33. Pogosto mu nagajajo.  0 1 2 

34. Druţi se z otroki, ki se zapletajo v teţave.  0 1 2 

                                                 
9 Vprašalnik o čustvenih in vedenjskih značilnostih otroka je bil prirejen iz originalnega vprašalnika The Child Behaviour Checklist for Ages 
6-18 (CBCL/6-18) avtorjev Achenbacha in Rescorle (2001). 
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           0 = ne velja        1= delno ali včasih velja         2 = popolnoma ali pogosto velja 

35. Je impulziven, ravna brez premisleka. 0 1 2 

36. Raje bi bil sam kot z drugimi. 0 1 2 

37. Laţe ali goljufa.  0 1 2 

38. Je ţivčen, občutljiv ali napet. 0 1 2 

39. Ima nočne more.  0 1 2 

40. Pri drugih otrocih ni priljubljen.  0 1 2 

41. Je »zaprt«, zadrţuje blato.  0 1 2 

42. Je preveč boječ ali zaskrbljen.  0 1 2 

43. Počuti se preveč krivega. 0 1 2 

44. Brez razloga se počuti preveč utrujeno. 0 1 2 

45. Fizično napada druge. 0 1 2 

46. Pred drugimi se igra s svojim spolovilom. 0 1 2 

47. Slabo dela za šolo. 0 1 2 

48. Je neroden, njegovi gibi so neusklajeni.  0 1 2 

49. Raje je s starejšimi otroki kot z vrstniki.  0 1 2 

50. Raje je z mlajšimi otroki kot z vrstniki. 0 1 2 

51. Ne mara se pogovarjati.  0 1 2 

52. Beţi od doma.  0 1 2 

53. Pogosto kriči. 0 1 2 

54. Je skrivnosten, stvari zadrţuje zase. 0 1 2 

55. Hitro pride v zadrego.  0 1 2 

56. Neti ogenj, zaţiga. 0 1 2 

57. Ima teţave s spolnostjo (opišite): _______________________________________ 0 1 2 

58. Je preveč srameţljiv, plah. 0 1 2 

59. Je nepozoren, stvari hitro odvrnejo njegovo pozornost. 0 1 2 

60. Ima teţave z govorom (opišite): ________________________________________ 0 1 2 

61 Strmi v prazno 0 1 2 

62 Krade doma. 0 1 2 

63 Krade izven doma.  0 1 2 

64. Je trmast, čemeren ali razdraţljiv. 0 1 2 

65. Nenavadno spreminja razpoloţenja in čustva.  0 1 2 

66. Pogosto se kuja, »kuha mulo«.  0 1 2 

67. Je nezaupljiv, sumičav.  0 1 2 

68. Preklinja ali govori grde besede. 0 1 2 

69. Govori o tem, da bi se ubil.  0 1 2 

70. Pogosto nagaja drugim.  0 1 2 

71. Ima togotne izbruhe, je nagle jeze.  0 1 2 

72. Preveč razmišlja o seksu.  0 1 2 

73. Grozi drugim. 0 1 2 

74. Sesa palec. 0 1 2 

75. Kadi, ţveči ali vdihava tobak.  0 1 2 

76. »Šprica« pouk, izostaja brez opravičila.  0 1 2 

77. Premalo je aktiven, počasen je, primanjkuje mu energije.  0 1 2 

78. Je nesrečen, ţalosten ali depresiven. 0 1 2 

79. Je nenavadno glasen. 0 1 2 

80. Uporablja droge in/ali zdravila v nezdravstvene namene (ne vključuje tobaka ali 

alkohola) (opišite): ___________________________________________________ 
0 1 2 
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           0 = ne velja        1= delno ali včasih velja         2 = popolnoma ali pogosto velja 

81. Ja vandalski. 0 1 2 

82. Moči hlačke podnevi.  0 1 2 

83. Moči posteljo.  0 1 2 

84. Je umaknjen, ne vključuje se v aktivnosti drugih.  0 1 2 

85. Je zaskrbljen.  0 1 2 
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VPRAŠALNIK O STARŠEVSTVU
10

 
 

Spodaj je seznam trditev, ki opisujejo otroke in mladostnike. Pri vsaki trditvi, ki opisuje 

vašega otroka sedaj ali v obdobju zadnjih šestih mesecev, obkroţite:  

 nikoli, če navedena trditev za otroka nikoli ne velja, 

 skoraj nikoli, če trditev za otroka skoraj nikoli ne velja  

 včasih, če navedena trditev zanj včasih velja,  

 pogosto, če trditev za otroka pogosto velja, 

 vedno, če navedena trditev za otroka vedno velja.  

Prosim, odgovorite na vse trditve, četudi se vam zdi, da so nekatere za vašega otroka 

neustrezne.  
 

1. Z otrokom se pogovarjam v prijateljskem 

vzdušju.  
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

2. Ko otrok dobro opravlja neko delo, mu 

date vedeti, da ste to opazili. 
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

3. Otroku grozite, da ga boste kaznovali, a ga 

na koncu ne kaznujete. 
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

4. Prostovoljno se javite za sodelovanje v 

kateri od otrokovih dodatnih aktivnosti 

(npr. šport, taborniki, cerkvene skupine). 

NIKOLI 
SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

5. Ko vas otrok uboga ali se primerno vede , 

ga nagradite oz. mu date nek privilegij.  
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

6. Ko otrok kam gre, mi pusti sporočilo  oz. 

me obvesti o tem, kam je šel. 
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

7. Z otrokom se igrate ali počnete druge 

zabavne stvari.  
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

8. Čeprav je otrok naredil nekaj narobe,  vas 

nagovori k temu, da ga ne kaznujete. 
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

9. Otroka povprašam po njegovem dnevu v 

šoli.  
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

10. Otroku pomagam pri domači nalogi.  
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

11. Trud, ki ga moram vloţiti v to, da 

pripravim otroka k ubogljivosti, presega 

vrednost same ubogljivosti. 

NIKOLI 
SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

12. Ko otrok naredi nekaj dobro, mu dam 

kompliment.  
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

13. Otroka povprašam, kakšni so njegovi 

načrti za prihajajoči dan.  
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

14. Otroka vozim/pospremim k dodatnim 

aktivnostim.    
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

15. Če se otrok vede primerno, ga pohvalim.  
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

16. Otrok se druţi s prijatelji, ki jih jaz ne 

poznam.  
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

                                                 
10 Vprašalnik o starševstvu je bil prirejen iz originalnega vprašalnika Alabama Parenting Questionnaire avtorjev Sheltonove, Fricka in 
Wootona (1996). 
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17. Ko otrok naredi nekaj dobro, ga objamem 

ali poljubim.  
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

18. Otroku določam uro ob kateri bi se moral 

vrniti domov.  
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

19. Z otrokom se pogovarjam o njegovih 

prijateljih.  
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

20. Otrok ostaja zdoma ponoči brez spremstva 

odrasle osebe.  
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

21. Otroku skrajšam kazen (npr. TV lahko 

gleda dlje časa, kot sem to v osnovi 

določil/-a).  

NIKOLI 
SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

22. Otrok pomaga pri planiranju druţinskih 

aktivnosti.  
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

23. Včasih sem tako zaposlen/-a, da pozabim, 

kje je otrok in kaj počne.  
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

24. Udeleţujem se roditeljskih sestankov, 

govorilnih ur in drugih sestankov v 

otrokovi šoli. 

NIKOLI 
SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

25. Otroku povem, da mi je všeč, če pomaga 

pri delu okrog hiše.  
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

26. Preverjam, ali je otrok resnično prišel 

domov ob dogovorjeni uri.  
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

27. Otroku povem, kam grem.  
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

28. Otrok se iz šole vrača več kot eno uro 

kasneje, kot to pričakujem.  
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

29. Način, kako kaznujem otroka, je odvisen 

od mojega razpoloţenja.  
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

30. Otroka doma nadzoruje odrasla oseba.   
NIKOLI 

SKORAJ 

NIKOLI 
VČASIH POGOSTO VEDNO 

 

 

 

 


