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POVZETEK 

 

Diplomsko delo se ukvarja z rejništvom in pogledom nanj skozi oči rejnikov. Rejništvo 

je oblika dejavnosti, namenjena varstvu in vzgoji tistih otrok, ki začasno ne morejo 

prebivati v biološki družini. Rejnik je oseba, ki otroka sprejme v svoj dom in ustrezno 

skrbi zanj.  

 

V teoretičnem delu predstavljam vrste družin in temeljne naloge družine. Podrobneje 

predstavim obliko rejniške družine. V nadaljevanju pišem o motivih za rejništvo, 

namenu rejništva in vlogi centra za socialno delo pri njegovem izvajanju. Osredotočam 

se na predpise, ki pravno-formalno urejajo to obliko sobivanja, ter opišem delo rejnika 

in njegove naloge.  

 

V empiričnem delu sem opravila kvalitativno raziskavo, in sicer intervjuje s tremi 

rejnicami. Osredotočila sem se na njihove izkušnje, predstavila njihov pogled in 

možnosti za izboljšanje rejništva, kot jih vidijo one.  

Rezultati so pokazali, da so se rejnice skupaj s partnerji za rejništvo odločile zaradi 

želje po pomoči otroku. Velik izziv zanje je sodelovanje z matično družino in urejanje 

stikov med otroki in starši. S centrom za socialno delo dobro sodelujejo in dobijo 

pomoč, ki jo potrebujejo. Pomanjkljivosti ureditve rejništva se kažejo v še zmeraj 

neustrezni zakonodaji in neurejenosti na področju dela z matično družino. Glavna želja 

in namen rejnic je, da otroke pripravijo na samostojno in funkcionalno življenje. 

 

Ključne besede: rejnik/rejnica, rejništvo, rejniška družina, vidik rejništva, izzivi rejništva, 

motivacija 
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ABSTRACT 

 

The topic of this diploma thesis is foster care and the way it is viewed by foster parents. 

Foster care is an activity meant to provide care and appropriate rearing to children who 

are temporarily unable to reside with their biological family. A foster parent is a person 

who accepts the child into his or her home and takes it upon his- or herself to care for 

the child in an appropriate way. 

 

Within the theoretical part, I outline the different family types as well as the basic 

responsibilities of a family. The foster family type is described in more detail. I continue 

with the motives for foster care, its purpose and the role played by the social work 

centre in the implementation of such care. I focus on the regulations that provide the 

legal framework for this type of coexistence and outline the tasks and duties of the 

foster parent. 

 

The empirical part consists of a qualitative study in the form of interviews conducted 

with three foster mothers. I have focused on their experiences and presented their own 

views, as well as their opinions on how to improve foster care. 

The results show that foster mothers and their partners decide for foster care out of a 

desire to help the child. A considerable challenge lies in cooperating with the child’s 

biological family and arranging contacts between children and their parents. The foster 

mothers collaborate well with the social work centre, receiving all the necessary 

assistance. The shortcomings of the foster care system are the legislation, which is still 

inadequate, and that there isn't enough support provided to the biological family. The 

foremost desire and intent of the foster mothers is to prepare the children for an 

independent and functional life. 

 

Keywords: foster father/foster mother, foster care, foster family, aspect of foster care, 

challenges of foster care, motivation 
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1 UVOD 

 

Obstajajo različne vrste družin in različni načini življenja, zato so takšne tudi vrste 

staršev. Rejniška družina je ena izmed oblik družin, v kateri sobivajo starši – rejniki, 

otroci v rejništvu in včasih tudi biološki otroci. Rejniška družina je zelo specifična 

družina, saj ima dodatne in posebno zahtevne naloge, od nje pa se pričakuje več kot 

od drugih oblik družin (Mali, 2008). Posebnost staršev – rejnikov v primerjavi s starši v 

izključno bioloških družinah je, da so ti podvrženi mnogo dodatnim zahtevam, in sicer 

centra za socialno delo, matične družine, posebej zahtevnih otrok in predpisov, ki 

urejajo področje rejništva.  

 

Večina literature in raziskav se nanaša na otroka v rejniški družini, na njegovo 

doživljanje in  izzive, ki se pojavljajo, ter na predloge za uspešno vzgojo otroka v 

rejništvu. Malo  je napisanega o rejniških starših in o težavah, s katerimi se srečujejo 

v obdobju, ko vzgajajo otroke, ki so jih sprejeli v rejništvo. Otroke iz matičnih družin 

odvzamejo z razlogom. Največkrat gre za to, da je matična družina zanje skrbela 

neprimerno ali pa ni zmogla zagotavljati izpolnitve njihovih temeljnih življenjskih potreb. 

Takšen otrok nosi s seboj veliko mešanih občutkov, strahu in tudi slabih življenjskih 

izkušenj in vzorcev. 

Rejniški starši morajo biti dovolj čustveno zreli, da ne podležejo pritiskom, ki jih prinaša 

rejništvo, ter močni in vzgojno sposobni, da grenko začetno izkušnjo otroka ob 

odvzemu iz matične družine spremenijo v pozitivno družinsko izkušnjo, ki jo ta 

potrebuje za dobro vključitev v družbo in razvoj v samostojno odraslo osebo.  

 

Odločitev rejnika za rejništvo mora biti previdno pretehtana. Rejnik mora pri odločitvi 

upoštevati stanje družine, stanje materialnih sredstev in potrebe bioloških otrok. 

Morebitna rejniška družina se mora zavedati, da bo življenje njenih članov znatno 

spremenjeno. Vloga rejnika je zahtevna in stresna ter prinese nešteto novih izzivov, 

vendar pa nazadnje prinese tudi zadovoljstvo in obogati življenje (Younes in Harp, 

2007). Zaradi altruističnega delovanja pri vzgoji otroka, ki je pristal v eksistencialnih 

težavah po tuji krivdi, rejnik doživlja občutek izpolnitve (Nastran Ule, 1997).  
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Moja raziskava se osredotoča na doživljanje rejništva skozi oči rejnikov. V njej se 

ukvarjam z vplivi rejništva na rejniške starše v širšem pomenu. Ker odločitev za 

rejništvo ni majhen in preprost korak ter vpliva na odnose vseh vpletenih oseb, se bom 

v diplomskem delu ukvarjala tudi z doživljanjem partnerjev ob odločitvi za rejništvo in 

analizirala motive za to odločitev. Podrobneje me zanima tudi doživljanje rejnika ob 

srečevanju z izzivi, ki nastanejo ob izpolnjevanju vseh zahtev, predvsem tistih, 

predpisanih v zakonodaji, ki se nanašajo na rejništvo.  

V teoretičnem delu se zato osredotočam na zakone in pravilnike, ki jih morajo rejniki 

upoštevati, ko se odločijo, da bodo v svojo družino sprejeli nekoga, ki ni njihov biološki 

otrok. Predstavila bom sodelovanje rejnikov s centrom za socialno delo in matično 

družino ter podrobneje razložila pojme, ki se nanašajo na rejniško družino.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge uporabljeni izrazi rejnik, otrok, kandidat, 

sorodnik, socialni delavec in drugi izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so 

uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 

 

 

2.1 DEFINICIJA DRUŽINE 

 

Človek je družbeno bitje. Vse od rojstva se razvijamo v interakcijah z drugimi ljudmi. 

Prve osebe, ki jih kot otroci spoznamo, so običajno naši starši, sčasoma pa se naše 

okolje širi, to vključuje spoznavanje novih ljudi. Družina je imela v različnih 

zgodovinskih obdobjih in v različnih kulturnih okoljih različen pomen.  

 

T. Rener (2006, str. 14) piše, da je definiranje pojma družina pomembno, »ker 

predstavlja neke vrste "družbeni napotek in diagnozo", ki vpliva na (in je hkrati) odraz 

moralno-ideoloških predstav in socialno-političnega delovanja. Kar je v določeni družbi 

večinsko sprejeto kot moralno in torej normativno, je običajno nagrajeno tudi s socialno 

političnimi ukrepi in narobe. […] Z jezikovnim (definitornim) posegom v realnost to 

realnost pravzaprav ustvarjamo, ne pa samo nevtralno opisujemo«.  

Avtorica meni, da bi morala biti definicija oblikovana tako, da je hkrati razlikovalna, 

inkluzivna in operativna. To pomeni, da bi morala zajemati tiste bistvene dimenzije 

družine, ki jo določajo in hkrati ločijo od podobnih oblik življenja (na primer 

gospodinjstva), prav tako bi morala zajeti vse tiste oblike in načine, ki se realno 

pojavljajo, ter med njimi ne bi razlikovala na podlagi ideoloških sodb (na primer družine 

istospolnih partnerjev), morala pa bi biti tudi učinkovita, da bi jo bilo mogoče uporabljati 

v državno-administrativnem in raziskovalno-informacijskem delu (prav tam).  

 

Trenutno je v Republiki Sloveniji v 2. členu zakona o zakonski zvezi in družinskih 

razmerjih družina definirana kot »življenjska skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi 

otrok uživa posebno varstvo« (2. člen ZZZDR). 
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S psihološkega in sociološkega vidika je to precej ozek pogled na družino, vsekakor 

pa enotne definicije ni. Skupno vsem definicijam je, da družino oblikujejo odnosi ljudi 

v njej. 

Organizacija združenih narodov definira družino takole (Rener, 2006, str. 16): »Družino 

predstavljajo vsaj en (odrasel) človek ali skupina ljudi, ki skrbi za otroka/e in je kot taka 

(torej kot družina) prepoznana v zakonodajah ali v običajih držav članic.« Skrb za 

otroka je edini zares pomemben del definicije in hkrati element, ki družino razlikuje od 

partnerske zveze, zakonske zveze, gospodinjstva in sorodstva (prav tam).  

 

M. Tomori (1994, str. 18) opredeljuje družino kot »skupnost oseb na različnih stopnjah 

razvoja, skupnost, ki skrbi za otroke«. Posamezni člani družine so med seboj povezani 

in odvisni na različne načine že zaradi osnovnih potreb po preživetju, hkrati pa se ves 

čas razvijajo in dopolnjujejo v čustvenem doživljanju, spoznavnih izkušnjah, 

oblikovanju socialne podobe in osebne rasti vsakega od članov (prav tam).  

 

»Družino tvorijo dva ali več posameznikov, ki so v interakciji, imajo skupne motive in 

cilje; povezujejo jih skupna pravila, norme in vrednote; odnose v njej odraža in določa 

relativno trajna struktura statusov in vlog, v družini se oblikujeta zanjo značilna 

struktura moči in način vodenja; izoblikuje se relativno trajna mreža komunikacij ter 

statusov in vlog posameznih družinskih članov; definirajo se vloge glede na delitev 

dela; razločijo se čustveni odnosi med člani.« (Čačinovič Vogrinčič, 2006, str. 130) 

 

Vsakdo, ki bi ga vprašali za razlago pojma družina, bi povedal svojo definicijo, saj 

vsakdo v sebi nosi svojo družino. Za nekoga so to starši, za drugega stari starši, tretji 

bi pa kot družino navedel svoje prijatelje.  

V današnjem času je družinsko življenje polno nasprotij, zaznamujejo ga raznolikost, 

kompleksnost in spremenljivost. Družina ni zgolj pasivni objekt, ki bi se spreminjal pod 

vplivom širših družbenih sprememb, ampak tudi aktivni dejavnik, ki v družbeno okolje 

vstopa tako, da ga spreminja, se mu prilagaja in se s tem spreminja. Posledično ni 

mogoče določiti enopomenske definicije sodobne družine, saj obstaja pluralizacija 

družinskih oblik (Švab, 2001).  
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2.1.1 Vrste družin 

 

Kakor je veliko različnih definicij družin, tako je tudi z njihovo tipologijo. Stroke, ki 

proučujejo družno, si nisi enotne v njenem razlikovanju. Ob pojmu jedrna oziroma 

nuklearna družina najprej pomislimo na vrsto družine, ki jo sestavljajo starši in njihovi 

biološki ali posvojeni otroci, tako si predstavljamo normalno obliko družine, zgled, h 

kateremu naj bi vsi stremeli, čeprav je to le stereotipna predstava idealne družine. 

Posledica tega je, da so preostale vrste družin obravnavane kot nepopolne in 

manjvredne.  

 

Zelo široko in odprto tipologijo družin je predlagala Organizacija združenih narodov, in 

sicer (Rener, 2006): 

 jedrne družine: biološke in socialne jedrne družine staršev in otrok, 

enostarševske družine, adoptivne družine; 

 razširjene družine: tri- in večgeneracijske družine, poligamne razširjene družine 

(pri nas nedovoljena oblika družine), plemenske razširjene družine; 

 reorganizirane družine: dopolnjene ali vzpostavljene družine, življenje v 

skupnostih (komunski način življenja), reorganizirane družine istospolnih 

partnerjev. 

 

Glede na družinsko življenje v našem okolju T. Rener (2006) predlaga razlikovanje 

med dvema vrstama družin: 

– jedrnimi družinami (dvostarševskimi družinami, enostarševskimi družinami in 

reorganiziranimi družinami); 

– razširjenimi družinami (klasičnimi razširjenimi družinami, razpršenimi 

razširjenimi družinami – družinami, ki so geografsko ločene, vendar vzdržujejo 

redne sorodniške stike in si dajejo vzajemno oporo). 

 

To, kar vsak posameznik prinaša v družino s svojo osebnostjo, in notranje dogajanje 

v družini je veliko pomembnejši dejavnik družinske dinamike kot pa zgolj njena 

osnovna sestava (Tomori, 1994). 
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2.1.2 Raznolikost nalog družine 

 

Ljudje si sami zavestno in z zrelo odločitvijo izbiramo različne oblike družinskih 

skupnosti, v katerih želimo vzgajati svoje otroke, in ne glede na formalno sestavo 

večina teh družin opravlja enake, nezamenljive naloge v osebnostnem razvoju in 

medsebojni dinamiki svojih članov (Tomori, 1994). Vsaka družina se na svoj način 

spopada z nalogami, ki so ji postavljene na pot, zato glede na to govorimo o 

funkcionalnih in nefunkcionalnih družinah. Nekateri avtorji pri tem za funkcionalno 

družino uporabljajo izraze zdrava ali uspešna ali dobra družina, njeno nasprotje pa je 

nezdrava, neuspešna in slaba družina. 

 

Temeljne naloge družine so (Crnkovič, 2008, str. 11): 

 biološko-reproduktivna, 

 ekonomska, 

 seksualna, 

 čustvena, 

 vzgojno-izobraževalna, 

 socializacijska. 

 

G. Čačinovič Vogrinčič (1998, str.10) piše, da je naloga družine, »da na svoj poseben, 

edinstven način obvlada neskončno raznolikost razlik med posamezniki in ustvari 

sistem oziroma skupino, ki bo omogočala srečanje, soočenje in odgovornost«. Družina 

se tako vedno znova spoprijema s sposobnostjo reševanja konfliktov ali skupaj v 

dogovarjanju in sodelovanju ali pa v spopadu in boju drug proti drugemu. Pri tem pa 

mora družina vsakemu družinskemu članu zagotoviti zadovoljitev potrebe po 

avtonomiji in potrebe po povezanosti (prav tam). Pomembno je usklajevanje obeh 

potreb, da živiš svoj "jaz", vendar tudi živiš kot "mi" (Crnkovič, 2008). 

 

Družine uspešno premagujejo naloge, če imajo (Satir, 1995, str. 11): 

 visoko stopnjo samovrednotenja, 

 neposredno, jasno, določeno komunikacijo, 

 prilagodljiva, človeška pravila, ki ustrezajo trenutnim potrebam in dani situaciji, 

  zaupljivo in odprto povezavo z družbo, ki temelji na izbiri. 
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»Značilnosti funkcionalne družine (Crnkovič, 2008, str. 12): 

 omogoča zaščito pred nevarnostmi in gmotni obstoj družine; 

– pripada skupnosti in je vanjo integrirana; 

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

– se prilagaja spremembam; 

– ima cilje in uresničljive vrednote; 

– omogoča zadovoljevanje temeljnih potreb članov družine; 

– sposobna reševati konflikte; 

– sposobna poiskati rešitev; 

– pri vzgoji mora upoštevati otrokove telesne in duševne potrebe; 

– sprejema posameznikovo identiteto.« 

 

Družina ima veliko nalog, funkcij in pogojev, povezanih z vsakim od njenih članov. 

Kako pomembna je družina, ve vsak od nas ne glede na to, ali je naša izkušnja dobra 

ali slaba. Po lastnih izkušnjah v otroštvu se kot odrasli odločimo, kakšno obliko življenja 

bomo imeli. Ali si bomo ustvarili lastno družino in ponavljali oziroma poskušali preseči 

vzorce, ki smo jih dobili v otroštvu, ali pa bomo odločili za kakšno drugo obliko življenja.  
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2.2 DEFINICIJA IN NAMEN REJNIŠTVA 

 

Republika Slovenija mora kot ena izmed podpisnic Konvencije o otrokovih pravicah 

spoštovati pravila, ki jih ta določa, in jih tudi vključevati v svojo zakonodajo.  

20. člen Konvencije o otrokovih pravicah določa, da ima »otrok, ki je začasno ali za 

stalno prikrajšan za svoje družinsko okolje ali katerega koristi ne dopuščajo, da bi še 

naprej ostal v tem okolju, pravico do posebnega varstva in pomoči, ki mu jo zagotovi 

država« (Konvencija o otrokovih pravicah, 1990). V Republiki Sloveniji je takšno 

varstvo otrok urejeno z rejništvom. 

 

»Rejništvo je institut družinskega prava, urejen v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih 

razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04- UPB1; v nadaljevanju ZZZDR) kot posebna oblika 

varstva otrok, ki jim je potrebna oskrba in vzgoja pri osebah, ki niso njihovi starši.« 

(Rejništvo, 2016a)  

 

Izvajanje rejniške dejavnosti je urejeno v Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti (v 

nadaljevanju ZIRD), na podlagi katerega so sprejeli Pravilnik o pogojih in postopkih za 

izvajanje zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (v nadaljevanju Pravilnik) (prav tam). 

 

»Namen rejništva je, da se otrokom pri osebah, ki niso njihovi starši, omogoči zdrava 

rast, izobraževanje, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje 

ter delo« (ZZZDR, 2004) in prav to je tudi naloga rejnika. Glavni element in prednost 

rejništva je, da otroci živijo v družinskem okolju (Groza, McCreery Bunkers in Gamer, 

2011). 

 

Rejništvo zajema zelo širok spekter dela, posega v življenje otroka, ki je v rejništvu, 

prav tako tudi v matično in rejniško družino, medtem ko skrb za otroka razdeli med 

rejniško družino, matično družino in center za socialno delo, kar pa ne pomeni 

zmanjšanja obsega dela, ampak povečanje. Na prvo mesto je treba postaviti otroka, 

njegove potrebe in interese, slišati njegov glas in upoštevati njegove lastnosti, 

posebnosti in zgodovino (Rakar idr., 2010). 
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2.2.1 Prenehanje rejništva 

 

170. člen ZZZDR določa, da se rejništvo preneha s polnoletnostjo otroka oziroma že 

prej, če je rejenec usposobljen za samostojno življenje ali če se prenehajo razlogi, 

zaradi katerih so ga oddali v rejništvo (ZZZDR, 2004). V primerih se rejništvo lahko 

nadaljuje tudi po 18. letu, kar je natančneje opisano v poglavju o rejniški pogodbi. 

 

Avtorji opozarjajo na številne dejavnike, ki bistveno vplivajo na uspešnost rejništva, 

največjo težo pa pripisujejo značilnostim otroka v rejništvu, značilnostim rejniške 

družine ter interakciji med otrokom v rejništvu in rejniško družino (Poglajen Ručigaj, 

2011). 

 

 

2.2.2 Statistični podatki o številu rejnikov in otrok v rejništvu v Republiki 

Sloveniji 

 

Tabela 1: podatki o številu rejnikov (junij 2016) (Rejništvo, 2016b) 

Število rejnikov z dovoljenjem za izvajanje rejniške dejavnosti Skupaj 692 

Rejnic 613 

Rejnikov 79 

Število rejnikov, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic 112 

Število rejnikov, pri katerih so trenutno nameščeni otroci 569 

Število rejnikov, pri katerih trenutno ni nameščenih otrok 123 

Število prostih mest pri rejnikih 150 

  

 

Tabela 2: Podatki o otrocih/osebah v rejništvu (junij 2016) (prav tam) 

Število otrok/oseb v rejništvu Skupaj 983 

Deklic 512 

Dečkov 471 

Število otrok, nameščenih v družine, ki izvajajo rejniško 

dejavnost kot sorodniki 

235 
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V juniju 2016 je imelo dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti 692 oseb, od tega jih 

je 112 izvajalo rejniško dejavnost kot poklic. Pri 569 rejnikih je bilo takrat nameščenih 

983 otrok ali polnoletnih oseb, od tega jih je bilo 235 nameščenih pri sorodnikih, ki so 

izvajali rejniško dejavnost kot poklic.  

 

 

2.3 BIOLOŠKI STARŠI 

 

Četrti člen ZZZDR (2004) določa, da imajo starši »pravico in dolžnost, da z neposredno 

skrbjo, s svojim delom in dejavnostjo zagotavljajo uspešen telesni in duševni razvoj 

svojih otrok«. 

Starši morajo v vseh dejavnostih in postopkih v zvezi z otrokom skrbeti za njegovo 

korist, in to delajo, če zadovoljujejo njegove materialne, čustvene in psihosocialne 

potrebe z ravnanjem, ki ga okolje sprejema in odobrava in ki kaže na njihovo skrb in 

odgovornost do otroka ob upoštevanju njegove osebnosti in želja (prav tam). Biološkim 

staršem, katerih otroci so v rejništvu, ravno to ni uspelo iz najrazličnejših razlogov. 

Kljub temu pa z namestitvijo otroka v rejništvo ostanejo biološkim staršem ali skrbniku 

tiste pravice in obveznosti, ki so združljive z namenom rejništva, razen če jim teh zaradi 

varovanja koristi otroka niso odvzeli ali omejili (ZIRD, 2013).  

Biološki starši običajno doživljajo socialne delavce kot nasprotnike ali celo sovražnike, 

rejnike kot tekmece, strah jih je, da bi otroka izgubili, da bi jih ta obsojal, da bi bila zanj 

rejniška družina boljša in da bi imel rad samo rejnike, a hkrati želijo, da bi bilo otroku 

dobro (Čačinovič Vogrinčič, 2006). 

Podpora, ki jo dobijo biološki starši, je v večini primerov zgolj ekonomska, kar pa jih le 

še bolj potiska v pasivno vlogo. Biološki starši bi potrebovali podporo, ki bi jih aktivirala, 

opolnomočila in naredila odgovorne za svoje otroke. Pogosto pa biološki starši ne 

zmorejo tako spremeniti načina življenja, da bi se lahko otroci vrnili k njim (Cvetko, 

Ferlin, Lah, Mikša in Pucelj, 2011). 

M. Mali (2008) piše, da je biološkim staršem nujno predstaviti model delovanja rejniške 

družine in kako deluje rejniška družina, v kateri živi njihov otrok, saj bi s tem imeli 

možnost spoznati način delovanja (funkcionalne) družine in se učiti za sanacijo svojih 

razmer (če so za to motivirani). S predstavitvijo rejniške družine ustvarimo možnost, 

da se izognemo številnim nesporazumom in konfliktnim položajem. 
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2.4 REJNIK IN REJNIŠKA DRUŽINA  

 

»Rejniška dejavnost je dejavnost rejniških družin, ki izvajajo rejništvo. […] Rejniška 

družina je družina, v kateri se izvaja rejniška dejavnost. Sestavljajo jo rejnik in vse 

osebe, ki živijo z rejnikom.« (ZIRD, 2013) 

Rejniška družina je zelo specifična družina, posebna družina, saj ima dodatne in 

posebno zahtevne naloge in se od nje pričakuje več kot od drugih oblik družin (Mali, 

2008). 

 

T. Rakar idr. (2010, str. 141) predlagajo naslednjo definicijo rejniške družine: 

»Rejniška – nadomestna družina (družina, v kateri živijo otroci, ki ne morejo živeti pri 

starših) ima dvojno nalogo in je oboje hkrati: je družina otroka v smislu fizične in 

čustvene bližine skupine ljudi (pri čemer je biološka ali nebiološka povezanost 

nepomembna), v kateri odrasli v ekonomskem (deloma), socialnem in čustvenem 

smislu skrbijo za otroka in mu nudijo čustveno in socialno oporo in spoštovanje, in 

obenem skupina, ki kompenzira otrokove izkušnje izgub in poškodovanosti, v ta namen 

pa mora biti usposobljena in bolj reflektirana od "običajnih družin". Ker na ta način 

opravlja delo, ki ga sicer opravljajo zavodi in druge državne institucije, mora biti tudi 

primerno plačana.« 

 

»Optimalna rejniška družina je nemogoč koncept, saj vsak otrok zahteva specifično 

obravnavo, pristop, vzgojno strategijo, dinamiko rejnika.« (Poglajen Ručigaj, 2011). 

Pomembno je, da ima rejniška družina realno raven aspiracije v odnosu do otroka, kar 

pomeni, da ima realne cilje in je pripravljena za otroka veliko narediti. Imeti bi morala 

visoko storilnostno motivacijo (Crnkovič, 2008). 

Rejniška družina naj bi pripomogla k temu, da bi otrok v rejništvu pridobil zaupanje, 

spoštovanje, izkusil ljubezen, nadomestil pomanjkanje in dobil nove moči (Rakar idr., 

2010). 

Rejniška družina naj bi bila v jedru funkcionalna družina. Morala bi imeti sposobnost 

samoanalize lastnega dogajanja v družini, kar pomeni, da bi znala oceniti način 

svojega delovanja in se temu ustrezno odzivati (Mali, 2008). 
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»Rejnik je oseba, ki izvaja rejniško dejavnost pod pogoji, ki jih predpisuje ta zakon, in 

v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja.« (2. člen ZIRD, 2013) Rejnik je lahko 

otrokov sorodnik (stara mati, stari oče, stric, teta, brat in sestra) v primeru, če center 

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

(ZIRD, 2013). 

Po 23. členu ZIRD (2013) ima lahko rejnik istočasno nameščene največ tri otroke, 

izjemoma tudi večje število otrok, če gre za namestitev bratov in sester ali če je 

namestitev  otroka k določenemu rejniku v njegovo posebno korist. 

Center rejnika je tisti center za socialno delo, ki je krajevno pristojen za rejnika glede 

na njegovo stalno prebivališče. 

 

Rejniki morajo aktivno in strokovno sodelovati v celotnem sistemu pomoči otroku. G. 

Čačinovič Vogrinčič (2006) piše, da otrok v rejniški družini potrebuje prav toliko in še 

več kot otrok v varnem domu lastne družine, zato rejniki niso le dobri starši, ampak 

tudi sodelavci centrov za socialno delo in morajo biti vedno znova usposobljeni in 

šolani za to posebno delo.  

 

»Otrok je mladoletna oseba, ki se namesti v rejniško družino na podlagi odločbe o 

namestitvi otroka v rejništvo.« (2. člen ZIRD, 2013) Pred letom 2013 je bila v zakonu 

namesto besede otrok uporabljena beseda rejenec. 

Center otroka je tisti center za socialno delo, ki je krajevno pristojen za mladoletno 

osebo ali osebo, ki ostane v rejniški družini po polnoletnosti. Spremljati jo mora z obiski 

na domu, pogovori na centru, obiski v šoli in sodelovati z drugimi institucijami.  

 

Ko otrok pride v rejniško družino, se mora privadit ne samo na nove rejniške starše, 

ampak tudi na  otroke, ki so že v rejniški družini, kar je lahko za otroka zelo stresno in 

na kar morajo biti rejniki posebej pozorni (Pryor, 2004). 

 

Otrok v rejništvu živi med dvema družinama, potuje od ene do druge in nazaj. 

Potrebuje prostor za premislek in preverjanje resničnosti, da lahko pove, kdo je, kaj si 

želi, kaj misli, čuti, kako se vidi in razume v odnosu z obema družinama (Čačinovič 

Vogrinčič, 2006). 

Rejniki bi morali biti sposobni z otrokom ustvariti poln odnos ne glede na negotovost 

položaja, saj se lahko otrok kadarkoli vrne v matično družino (Križnik Novšak, 2008). 
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2.4.1 Naloge rejnika  

 

Naloga rejniške družine in predvsem rejnikov je, da znajo povezati in uskladiti svoje 

delovanje tako, da je v korist otroku, ki so ga sprejeli v rejništvo, in pri tem ne izločijo, 

prizadenejo ali obremenijo nobenega od preostalih članov, pri tem pa morajo biti rejniki 

posebej pozorni, da (Mali, 2008): 

 ne trpi njihov partnerski odnos, 

 niso zapostavljeni njihovi biološki otroci, 

 otroka v rejništvu vključijo v svoj sistem tako, da se počuti sprejetega in varnega 

pri vseh članih družine, 

 oblikujejo do staršev otroka takšen odnos, ki je koristen za otroka v rejništvu, s 

tem, da staršev ne etiketirajo in obsojajo, temveč jim s pozitivnimi pobudami in 

konkretnim odnosom do njih ponudijo model za njihovo učenje in rehabilitacijo, 

 kot strokovni sodelavci sodelujejo pri pomoči otroku v rejništvu. 

 

V. Berglez (2005) navaja, da ima rejnik, gledano širše, dva odnosa. Do otroka ima 

oseben odnos kot eden od staršev in poskuša ravnati kot prava mama in oče, a vendar 

ni eden od njih. Do države pa ima rejnik kot pošten delojemalec do delodajalca 

finančno-poslovni odnos, določen s pogodbo.  

 

 

Rejnik v odnosu do otroka 

 

Glavna naloga rejnika je, da dela v korist otroka in pozna njegove težave, prizadetost 

in bolezni ter posledično organizira strokovno pomoč in aktivno sodeluje s strokovnjaki 

pri odpravi težav (Mali, 2008).  

Status rejnika kot začasnega skrbnika (in njegovo doživljanje tega) in otrokove 

(običajno slabe) pretekle izkušnje sta pomembna dejavnika, ki lahko vplivata na odnos 

med rejnikom in otrokom in na vlogo rejnika kot enega od staršev v rejniških družinah 

(Pryor, 2004). 
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K. Poglajen Ručigaj (2011) piše, da se rejnik pri vzpostavitvi odnosa z otrokom, ki ga 

je dobil v rejništvo, »sooča z dvojnim poslanstvom: 

1. pomagati otroku pri osmišljanju in razumevanju njegove trenutne situacije, ko je 

bil iztrgan iz svoje matične družine in nameščen v nadomestno, rejniško 

družino, in  

2. zagotoviti varno, zanesljivo, skrbno, ljubeče in spodbudno okolje, v katerem se 

poudarja čim bolj optimalen socialni, čustveni in intelektualni razvoj 

posameznika«.  

 

Rejniki imajo kot starši nalogo, da zase oblikujejo odnos, ki obema od staršev omogoča 

zadovoljevanje potreb in ohranitev identitete, hkrati pa zadovoljijo temeljne potrebe 

otroka, pri čemer sta partnerja v svojih starševskih vloga odvisna drug od drugega, ne 

smeta pa biti odvisna od otrok (Bregar, 2008).  

Družina kot odločilni dejavnik psihosocialnega razvoja otroka in njegovega prilagajanja 

in integracije mora zagotoviti tri pogoje (Lidz, b. d., v Bregar, 2008): 

 koalicijo staršev oziroma enotnost in povezanost med starši: partnerja drug 

drugega podpirata v svojih vlogah, da vzajemno povečujeta občutek varnosti in 

gotovosti in v svojem odnosu do otroka upoštevata drug drugega, ob čemer se 

njuni vlogi zakoncev in staršev ne izključujeta, temveč dopolnjujeta; 

 ohranitev generacijskih razlik: generacija staršev ima drugačno vlogo kot 

generacija otrok, starši so tisti, ki skrbijo za nepreskrbljene otroke, so vzor, 

model otrokom, da se lahko po njih ravnajo in zgledujejo, pri čemer otrok 

potrebuje svojo odvisnost od staršev, da se lahko počuti varnega; prav tako pa 

starši ne smejo preveč vsiljivo posegati v socialno dogajanje med otroki; 

 sprejemanje lastnega spola: pomembno je, da si otrok pridobi dovolj gotovosti 

v svoji identiteti, pri čemer je zanj usodno, če se en spol razvrednoti in ponižuje. 

  

Rejnik v odnosu do bioloških staršev 

 

Rejnik ima stalen stik z otrokovimi biološkimi starši in mora razumeti razliko med 

življenjskim svetom njegove biološke družine in svojim življenjskim svetom rejniške 

družine. Z uvidom v to razliko bo razumel, kaj prinaša v seboj otrok, ki ga je sprejel v 

rejništvo, in zakaj nekaterih stvari ne zna, ne razume in se jih ne more naučiti in 
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pridobiti. Način delovanja biološke družine je namreč običajno povsem drugačen in v 

veliki meri nefunkcionalen (Mali, 2008).  

Naloga rejnika je, da vstopa v odnos z biološkimi starši otroka z določene razdalje, da 

oblikuje jasna pravila in meje ter dogovor, kako bodo medsebojno delovali. Obvezno 

mora pri tem pogovoru sodelovati strokovni delavec (prav tam). Velikokrat je težko 

oziroma skoraj nemogoče, da rejniki delajo z biološkimi starši. Socialni delavec lahko 

pomaga vzpostaviti primeren odnos med njimi, da bo omogočeno njihovo sodelovanje 

(Čačinovič Vogrinčič, 2006) .  

Rejniki s svojim načinom delovanja in z vzpostavitvijo konkretnega odnosa z biološko 

družino lahko postanejo zgled in model za učenje biološki družini, ne smejo pa 

oblikovati tekmovalnega odnosa v skrbi za otroka. Rejniki naj bi staršem znali jasno 

predstaviti svojo vlogo, ki jo imajo v skrbi za otroke, in hkrati konkretno in jasno 

oblikovali meje pristojnosti v odnosu do biološke družine. Pomembno je, da rejniki 

staršem dopustijo tisti del skrbi za otroka, ki so ga ti sposobni opravljati, da znajo 

staršem predstaviti učinke svojega dela in da jasno izrazijo, da si otroka ne prisvajajo, 

ampak je pri njih le začasno (Mali, 2008). 

Rejniki imajo prav tako vlogo usmerjevalca in pobudnika stikov med otrokom in 

biološkimi starši, tem naj bi poročali o otrokovih dosežkih in usmerjali njihovo 

zanimanje in dejavnost tako, da bi se starši v resnici ukvarjali z otrokom (pregledali 

zvezke, se z njim igrali …) (prav tam).  

 

Rejnik v odnosu do strokovnih služb 

 

Naloga rejnika je, da sodeluje in se povezuje z vsemi strokovnimi službami, ki so 

vključene pri skrbi za otroka, ki ga ima v rejništvu. Rejnik se lahko znajde v precepu 

med različnimi strokovnim institucijami, ki so neenotne in imajo vsaka svoje stališče. V 

tem primeru je njegova naloga, da vedno zastopa korist otroka in strokovne delavce 

opozarja na neskladja, se z njimi pogovori, kar naj bi pripomoglo k enotnemu ravnanju 

(prav tam).  

Pomembno je, da rejnik kot strokovni sodelavec v odnosu do drugih strokovnih služb 

nastopi kot enakopravni član strokovno in suvereno v vseh timih. Nujno je, da vsem 

preostalim enakovredno predstavlja svoje težave, stališča in predloge. On najbolje 

pozna otroka in njegov čustveni svet, skrbi in strahove, želje in potrebe. Pri načrtovanju 

in odločanju o otrokovem življenju bi moral biti dejaven, predlagati bi moral rešitve in 
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konstruktivno in samozavestno zastopati predloge, ki so v njegovo korist (prav tam). 

»Najnevarnejše je, da rejnik sprejme odločitve drugih strokovnih delavcev, s katerimi 

se ne identificira in jih potem tudi ne more uresničiti.« (prav tam, str. 116) 

 

2.4.2 Zakonsko določene dolžnosti rejnika 

 

»Osnovne dolžnosti rejnika so (25. člen ZIRD, 2013): 

– pripraviti sebe in družino na prihod otroka, 

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

ravnanje vseh članov rejnikove družine 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 zdravja otroka ter mu, če je to potrebno, 

priskrbeti ustrezno zdravstveno oskrbo prek izbranega osebnega zdravnika, 

– pridobivati informacije in sprejemati odločitve, ki so povezane z otrokovim 

vsakdanjim življenjem (vpogled v ocene, seznanitev s šolskim uspehom, odhod 

v šolo v naravi, odhod na počitnice, izbira osebnega zdravnika, seznanitev z 

informacijami o otrokovem zdravstvenem stanju ipd.), 

– zastopati otroka v postopku izdaje osebne izkaznice, 

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

navad, 

– skrbeti za vključitev otroka v poklicno usposabljanje ali ustrezno zaposlitev, 

– skrbeti za izoblikovanje lastne identitete otroka, 

– pripraviti otroka na odhod iz rejniške družine.« 

 

Rejnik je dolžan omogočati in vzpodbujati stike med otrokom in starši (razen v primeru, 

ko so staršem stiki omejeni ali prepovedani) in z njimi sporazumno urejati vsa 

pomembnejša vprašanja o otrokovi oskrbi in vzgoji. Dolžan je tudi upoštevati navodila 

in sodelovati s centrom otroka, centrom rejnika in v individualni projektni skupini, ki jo 

center otroka imenuje za obravnavo posameznega otroka, ter upoštevati dogovore te 

skupine (ZIRD, 2013).  
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2.4.3 Obvezna usposabljanja rejnikov 

 

Rejnik se mora najmanj enkrat v petih letih udeležiti obveznih usposabljanj rejnikov. 

To velja tudi za sorodnika otroka, ki izvaja rejniško dejavnost; sredstva, potrebna za 

usposabljanje, se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije (ZIRD, 2013).  

Usposabljanje rejnikov izvaja Skupnost centrov za socialno delo Slovenije in traja od 

20 do 25 ur. Usposabljanje obsega predavanja, delavnice ter skupinske pogovore o 

lastnih izkušnjah (Pravilnik, 2003). 

»Program usposabljanja vsebuje naslednje sklope (46. člen Pravilnik, 2003): 

 poglabljanje znanja o otroku in njegovem razvoju; poglavja o posebnih potrebah 

otrok; razumevanje posebnosti položaja otroka; 

 psihologija družine; družina in vzgoja; značilnosti, ki v družinski skupini morajo 

biti zagotovljene, da bi otrok imel dovolj dobre možnosti za razvoj; rejniška 

družina; sodelovanje med rejniško družino in matično družino; 

 izobraževanje rejnikov kot sodelavcev v socialnodelavskih projektih pomoči; 

koncept individualne projektne skupine; socialno delo z družino in rejniški 

sistem; novi koncepti v socialnem delu; pomen skupin za samopomoč.« 

 

Psihološke obrambe in percepcije, ki so v preteklosti pomagale otrokom preživeti 

skrajno neprimerno vzgojo, vplivajo na njihovo vedenje, tudi ko so že v rejniški družini. 

Da bi rejniki lahko razumeli to dinamiko in imeli priložnost predelati svoj lasten čustveni 

odziv, potrebujejo ustrezno strokovno pomoč (Rant, 2012).  

Centri za socialno delo so dolžni na območju, za katero so krajevno pristojni, 

vzpodbujati in organizirati skupinsko delo z udeleženimi v rejništvu in zagotavljati 

podporo s skupnostnimi oblikami dela (ZIRD, 2013). 

Rejnik se je prav tako dolžan vključevati v dejavnosti, ki jih v zvezi z izvajanjem rejniške 

dejavnosti organizira center rejnika, in se mora enkrat na leto udeležiti usposabljanja, 

ki ga organizira in financira center za socialno delo, razen če se udeleži drugega 

usposabljanja po svoji izbiri in predloži potrdilo o udeležbi, pri čemer stroške tega 

usposabljanja krije sam. Če takšno usposabljanje ni vsebinsko ustrezno, center ne 

prizna izpolnitve pogoja (prav tam). 

Rejnike je tudi treba spodbujati k vseživljenjskemu učenju, samoizobraževanju in 

branju literature (Rakar idr., 2010). 
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2.5 NAMESTITEV OTROKA V REJNIŠKO DRUŽINO 

 

Otroka v rejništvo oddajo starši sami ali pa to stori center za socialno delo (v 

nadaljevanju CSD) s privoljenjem staršev, razen če so jim otroka odvzeli. Če center za 

socialno delo  oddaja v družino več otrok, ki so bratje in sestre, praviloma vse namestijo 

v isto družino (ZZZDR, 2004).  

 

CSD odda v rejništvo otroka, ki (prav tam): 

 nima svoje družine, 

 iz različnih razlogov ne more živeti pri starših, 

 živi v okolju, kjer je njegov telesni in duševni razvoj ogrožen, 

 potrebuje usposabljanje v skladu s posebnimi predpisi (otroci z motnjami v 

telesnem in duševnem razvoju). 

 

V vsakem primeru posebej se strokovno presodi in oceni, kdaj je otrok v matični družini 

tako ogrožen, da ga je treba iz nje umakniti (Rejništvo, 2016a).  

V socialnem varstvu so bolj ali manj izdelana merila za ugotavljanje ogroženosti otroka, 

vendar ta niso toliko objektivna, da bi strokovne službe lahko poenotile delo in 

odločanje, zaradi česar se porajajo različna mnenja in odločitve. Nekatere službe se 

tako hitro odločijo za odvzem otroka iz matične družine, druge pa le ob očitni življenjski 

ogroženosti. Bistveno vprašanje je, kaj otroku bolj koristi, to je eno od najtežjih 

strokovnih in moralnih vprašanj (Crnkovič, 2008). 

 

Center otroka mora po odločitvi, da določenega otroka namesti v rejniško družino, 

izbrati med rejniki z dovoljenjem za opravljanje rejniške dejavnosti tistega, ki najbolj 

ustreza otrokovim potrebam (ZIRD, 2013). Otroku je treba najti takšno družino, v kateri 

bo lahko pridobil pozitivno družinsko izkušnjo (Rakar idr., 2010). 

Nikjer ni predvidenih postopkov in načinov izbire konkretnih izvajalcev za pridobitev 

izvajanja rejništva, to pomeni, da imajo rejniki lahko dovoljenje za izvajanje rejniške 

dejavnosti, ni pa nujno, da postanejo rejniki v praksi. Zaposleni delavec na CSD po 

svoji osebni presoji postavlja izvajalce, tako lahko namesti več otrok k enemu samemu 

rejniku, medtem ko drug rejnik ne dobi v rejništvo niti enega otroka (Berglez, 2008b).  
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Če center otroka na svojem območju ne najde ustreznega rejnika ali namestitev otroka 

na tem območju ne bi bila v njegovo korist, mora najti rejnika na širšem območju (ZIRD, 

2013). Vsekakor pa bi bilo otroke dobro nameščati na lokalna geografska območja, da 

lahko obdržijo stike z družino, skupnostjo in kulturnim okoljem (Groza, McCreery 

Bunkers in Gamer, 2011). 

 

Za namestitev v rejniško družino mora CSD pripraviti otroka, njegove starše, rejnika in 

rejniško družino (ZIRD, 2013).  

Z izbranim rejnikom center otroka nato sklene rejniško pogodbo in sestavi individualno 

projektno skupino. CSD o oddaji otroka izda odločbo in si mora prizadevati za odpravo 

vzrokov, zaradi katerih je otrok v rejništvu (ZZZDR, 2004).  

 

Center otroka je dolžan spremljati otrokov razvoj v rejništvu, nadzorovati vzgojo in 

izobraževanje otrok ter izpolnjevanje obveznosti, dogovorjenih z rejniško pogodbo, ter 

po potrebi ukrepati tako, da se v vseh primerih in na najboljši način uresničuje namen 

rejništva (ZIRD, 2013). M. Crnkovič (2008) piše, da nekateri rejniki izražajo kritičnost 

do drugih rejnikov, saj ne želijo, da bi zaradi slabih rejnikov trpel ugled vseh . Nekateri 

rejniki so tako celo predlagali, da bi moral CSD nadzorovati delo rejnikov z 

nenapovedanimi obiski.  

 

 

2.5.1 Individualna projektna skupina (IPS) 

 

Center otroka mora po namestitvi otroka v rejniško družino sestaviti individualno 

projektno skupino, sestavljeno iz strokovnega delavca centra otroka, strokovnega 

delavca centra rejnika, rejnika, staršev in otrok (razen če center otroka presodi, da 

udeležba otroka ne bi bila v njegovo korist). Sestanka individualne projektne skupine 

se vabljeni udeležijo osebno brez pooblaščenca, da bi zagotovili individualno in 

strokovno obravnavo (na primer: namesto njih ne more priti njihov odvetnik). Po potrebi 

se lahko IPS razširi, delo pa usklajuje strokovni delavec centra otroka (ZIRD, 2013).  

 

Naloga IPS je, da načrtuje in predlaga ustrezno ravnanje in strokovno obravnavo 

otroka in ga spremlja v rejniški družini. Za vsakega otroka mora pripraviti individualni 

načrt v pisni obliki, ki mora biti prilagojen otrokovi starosti oziroma razvojni stopnji in 
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njegovim potrebam. Individualni načrt mora biti oblikovan tako, da zagotavlja celostno 

obravnavo in spremljanje otroka, pri čemer mora vsebovati razumno načrtovane cilje 

(ZIRD, 2013).  

V okviru IPS naj bi spremljali predvsem otrokov čustveni razvoj in vedenje, njegovo 

zdravje, odnose v rejniški družini, odnose z matično družino in z vrstniki ter skrbeli za 

izobraževanje oziroma poklicno usposabljanje otroka. V IPS sprejemajo dogovore o 

zelo konkretnih nalogah posameznih sodelujočih in se dogovarjajo o stikih (Pravilnik, 

2003). Načrt lahko po potrebi dopolnjujejo in spreminjajo (ZIRD, 2013).  

 

IPS se sestaja v skladu z načrtom in konkretnimi dogovori, centru otroka pa mora 

najmanj enkrat na leto predložiti pisno poročilo, v katerem so predlogi za nadaljnje 

ukrepe v zvezi z otrokom (prav tam). 

Prvič bi se naj IPS sestal v najkrajšem možnem času, najpozneje mesec dni po 

namestitvi otroka. Srečanja se lahko izvajajo v rejniški družini, v matični družini, na 

CSD ali kakšni drugi instituciji glede na objektivne možnosti in obveznosti vseh 

sodelujočih (Pravilnik, 2003).  

V. Berglez (2008a) kritizira, da se mora IPS sestati najpozneje v roku enega meseca 

po namestitvi otroka in skupaj delati razumne načrte in se odločati o pomembnih 

odločitvah, saj otroka, če bi bili starši sposobni odločati in skrbeti v njegovo korist,  

v rejništvo sploh ne bi bilo treba namestiti. Po njenem mnenju IPS prav tako zelo redko 

izvaja kakovostno in strokovno delo, saj bi bilo to mogoče le ob razumnih starših, 

otroku, ki je sposoben razumeti in sodelovati, dobri socialni delavki in strokovno 

kompetentnem izvajalcu rejništva, in če bi bili vsi ti pogoji zagotovljeni, se sprašuje, ali 

bi bilo rejništvo v tem primeru sploh potrebno. 

 

 

2.5.2 Rejništvo – začasen ukrep 

 

Drugi člen ZIRD (2013) natančno določa, da je rejništvo namenjeno otrokom, ki 

začasno ne morejo prebivati v biološki družini.  

Enotne opredelitve, kaj pomeni začasno, ni. Avtorji tako govorijo o kratkotrajnem in 

dolgotrajnem rejništvu. A. Križnik Novšak (2008) piše, da je dolgotrajno rejništvo tisto, 

ki traja več let, pri čemer nekateri govorijo o več kot treh, drugi pa o več kot petih letih. 

Pogosto rejništvo traja od otrokove namestitve do njegove poklicne usposobljenosti.  
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Tabela 3: povprečno trajanje rejništva v Republiki Sloveniji (Inštitut RS za socialno 

varstvo, b. d.) 

 

 

Rejništvo v Republiki Sloveniji je v letih med 2004 in 2014 v povprečju trajalo med šest 

in sedem let, kar vsekakor spada med dolgotrajna rejništva.  

Veljati mora načelo, da naj rejništvo traja, dokler je v korist otroka, vsekakor pa je treba 

zagotoviti intenzivno in kontinuirano delo z vsemi, ki so vključeni v rejništvo, in se prav 

tako intenzivno truditi, da se odpravijo vzroki za oddajo otroka v rejništvo (Rakar idr., 

2010). 

Dolgotrajna rejništva so tista, ki potrebujejo in si zaslužijo največ strokovnega 

zanimanja. V kratkotrajnem rejništvu je namreč položaj od vsega začetka jasnejši, 

jasen je razlog zanj, srečanja otroka z matično družino so redna. Pri dolgotrajnih 

rejništvih pa je položaj običajno takšen, da so otroka umaknili iz neprimernih razmer in 

ni jasno, kdaj (če sploh kdaj) se bo lahko vrnil v svojo matično družino. Ta rejništva so 

problematična predvsem z vidika otrokovih stikov z matično družino (ali je bolje 

vzdrževati redne stike ali je bolje, da ti z leti izzvenijo) in z vidika otrokovega občutka 

varnosti (otroci vidijo rejniško družino kot svojo, ne počutijo pa se varne, gotove, saj ni 

zagotovila za trajanje odnosov) (Križnik Novšak, 2008). 

T. Rakar idr. (2008) predlagajo, da bi bilo, če se izkaže, da vrnitev otroka v matično 

družino ni mogoča, smiselno uvesti ali institut dolgotrajnega rejništva (pri čemer bi se 

Leto Povprečno trajanje rejništva (v letih) 

2004 7,14 

2005 7,06 

2006 7,19 

2007 7,13 

2008 7,13 

2009 7,19 

2010 7,16 

2011 7,3 

2012 7,18 

2013 6,57 

2014 6,7 
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večina pristojnosti prenesla na rejnike) ali institut delne posvojitve (za kar pa bi bilo 

potrebno soglasje staršev), kot imajo to urejeno v nekaterih drugih državah. 

 

 

2.6 VLOGA CENTROV ZA SOCIALNO DELO  

 

Centri za socialno delo morajo izvajati naloge, ki se nanašajo na izbor kandidatov za 

izvajanje rejniške dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: kandidatov), naloge pri izvajanju 

rejništva in druge naloge, ki izhajajo iz izvajanja rejniške dejavnosti (ZIRD, 2013).  

Po 29. členu ZIRD (2013) morajo centri za socialno delo aktivno delovati na krajevno 

pristojnem območju pri pridobivanju novih rejniških družin, pri čemer morajo vsem 

zainteresiranim predstaviti namen rejništva, pogoje, ki jih morajo ti izpolnjevati, 

postopke pridobitve dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti, način dela v rejništvu, 

pravice in dolžnosti rejnikov, jim izročiti obrazec vloge in jih seznaniti s postopkom za 

pridobitev dovoljenja.  

Natančnejše naloge CSD, povezane z rejništvom, so pojasnjene skozi diplomsko 

nalogo.  

 

2.6.1 Vloga komisij pri rejništvu 

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju 

ministrstvo) vodi seznam kandidatov za imenovanje komisij. Seznam sestavljajo vsi 

strokovni delavci centrov za socialno delo v Republiki Sloveniji za področje rejništva, 

ki so razdeljeni v šest podskupin po teritorialnem načelu. Vsaka podskupina na svojem 

območju izbere tudi enega rejnika in eno strokovno usposobljeno osebo za delo z 

otroki, ki ju vpišejo na seznam (ZIRD, 2013).  

Z zgoraj omenjenega seznama se oblikujejo naslednje komisije: komisija za izbor 

kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti, komisija za priznanja ter komisije za 

določitev znižanega normativa in zvišanja plačila dela. (3. člen ZIRD, 2013) 

Natančnejši kriteriji za sestavo komisij, imenovanje članov in način dela komisij so 

določeni v pravilniku (ZIRD, 2013). 
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2.7 POSTOPEK PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA IZVAJANJE 

REJNIŠKE DEJAVNOSTI 

 

Oseba, ki želi izvajati rejniško dejavnost, vloži vlogo (na posebnem obrazcu) za 

izvajanje rejniške dejavnosti z ustreznimi dokazili pri krajevno pristojnem centru za 

socialno delo glede na svoje stalno prebivališče (v nadaljnjem besedilu: center rejnika) 

(ZIRD, 2013). Vlogi priloži dokazilo o končani izobrazbi in kratko predstavitev sebe in 

družine (Pravilnik, 2003). 

Center rejnika po prejemu vloge ugotovi, ali oseba izpolnjuje pogoje iz 5. člena ZIRD 

in ali ne obstaja kak zadržek iz 6. člena ZIRD, nato pa izdela oceno o primernosti 

kandidata in njegove družine za izvajanje rejniške dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: 

ocena) (ZIRD, 2013).  

Ob tem mora center rejnika upoštevati naslednje kriterije (ZIRD, 2013): 

– motive kandidata za odločitev za izvajanje rejniške dejavnosti (upoštevati vse 

dejavnike, ki bi lahko tako pozitivno kot negativno vplivali na psihosocialni razvoj 

otroka); 

– primernost bivalnih pogojev celotne družine, še posebej prostorov in opreme, 

namenjene otroku, ki bi ga sprejeli v rejništvo; 

– upoštevati morebitna potrdila, mnenja ali priporočila drugih institucij. 

 

Pri pripravi ocene socialni delavec kandidata obišče na domu in opravi intervju z njim 

in njegovo družino. Z intervjujem pridobi elemente za pripravo ocene, istočasno pa 

kandidata in njegovo družino seznani z rejništvom. (Pravilnik, 2003) 

 

Iz ocene morajo biti razvidni motivi za izvajanje rejništva, opis priprave družine na 

otroka, pripravljenost kandidata za sodelovanje v individualni projektni skupini, zapis o 

kandidatovem razumevanju rejniškega sistema in vloge rejnika kot sodelavca socialne 

službe (prav tam). 

 

Ministrstvo enkrat na leto, najpozneje do konca septembra, določi potrebno število 

novih rejnikov in s tem seznani centre za socialno delo. Center rejnika nato pošlje 

ministrstvu vloge in ocene za posamezne kandidate najpozneje do konca leta. 

Komisija za izbor kandidatov izmed vseh prejetih vlog izbere tiste kandidate, ki so po 
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mnenju komisije primerni za izvajanje rejniške dejavnosti, in jih napoti na usposabljanje 

za izvajanje rejništva. Sredstva za usposabljanje se zagotavljajo v proračunu 

Republike Slovenije (ZIRD, 2013).  

 

V komisiji za izbor kandidatov so poleg zakonsko določenih pogojev pozorni tudi na 

dejavnike: (Mali, 2007, str. 51):  

 zdravstveno stanje kandidata,  

 podobo življenjskega prostora in organizacije kandidatove družine,  

 partnerske odnose v družini,  

 vlogo staršev,  

 osebnostne lastnosti članov družine (osebnostne in socialne spretnosti),  

 komunikacijo v družini,  

 odnos do drugačnosti,  

 vzgojni slog v družini,  

 socialno mrežo,  

 delovanje v prostem času,  

 vrednote kandidatov,  

 sposobnost reševanja konfliktov,  

 njihove meje,  

 ravnanje s čustvi,  

 njihove travme in tabu teme,  

 sposobnost družine, da vpogleda vase,  

 sposobnost samoanalize in ocene načina lastnega delovanja,  

 sposobnost prenašanja vstopa ''javnosti'' v družino,  

 moč za izvajanje rejništva,  

 pripravljenost za sodelovanje in učenje ter  

 elemente tveganja za rejništvo.  

 

Kadar se izkaže, da je za določenega otroka najbolje, da skrb zanj prevzame njegov 

sorodnik (ta je določen v 7. členu ZIRD), je postopek pridobitve dovoljenja krajši. V 

takšnem primeru ministrstvo otrokovemu sorodniku izda dovoljenje le na podlagi 

njegove vloge pri centru rejnika ter pisne obrazložene ugotovitve pristojnega centra za 
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socialno delo, da je tovrstna oblika rejništva v konkretnem primeru v otrokovo korist 

(Rejništvo, 2016a).  

Od leta 2013 pa ZIRD dopušča še eno izjemo. Izjemoma lahko ministrstvo izda 

dovoljenje tudi osebi, ki ni kandidirala za izvajanje rejniške dejavnosti in ni otrokov 

sorodnik, če je določenemu otroku zaradi njegovih potreb le s tovrstno obliko rejništva 

mogoče zagotoviti varstvo in vzgojo, ki je v njegovo največjo korist (ZIRD, 2013). 

 

 

2.7.1 Pogoji za izvajanje rejniške dejavnosti 

 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi izvajati rejniško dejavnost, so določeni v 

5. in 6. členu ZIRD (2013). 

Ti pogoji so (5.člen ZIRD, 2013): 

 stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, 

 končana vsaj poklicna oziroma strokovna izobrazba, 

 polnoletnost. 

 

Izjemoma ima lahko oseba izobrazbo nižjo od določene, če je pri upoštevanju vseh 

okoliščin ugotovljeno, da je rejništvo pri njej nedvomno v otrokovo korist.  

 

Natančno določeni so tudi pogoji, ki pojasnjujejo, kdaj oseba ne more biti rejnik. 

Ta določila so (6. člen ZIRD, 2013): 

 če je osebi odvzeta roditeljska pravica, 

 če oseba živi s osebo, ki so ji odvzeli roditeljsko pravico, 

 če je osebi odvzeta poslovna sposobnost, 

 če je bila oseba pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 

kaznivega dejanja zoper življenje in telo in kaznivega dejanja zoper spolno 

nedotakljivost,  

 če oseba živi z osebo, ki je bila obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 

kaznivega dejanja zoper življenje in telo in kaznivega dejanja zoper spolno 

nedotakljivost. 
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2.7.2 Primernost motivov kandidata za pridobitev dovoljenja 

 

Eden od najpomembnejših kriterijev pri izbiri kandidatov je primerna motivacija za 

izvajanje rejniške dejavnosti. Center rejnika jo mora posebej raziskati in se o njej 

prepričati, saj ne sme spregledati tistih kandidatov, pri katerih motivacija ni primerna 

ali pa jih vodijo celo negativni motivi.  

Negativni motivi so lahko pri kandidatih bolj ali manj zavestni. Rejnik lahko ima sprva 

dober namen, šele pozneje pa se pokaže slab motiv, ki se je sčasoma ob pomanjkanju 

samonadzora in nadzora socialne službe tako razvil, da se je otroku zgodila krivica in 

mu je ravnanje škodovalo. Lahko se zgodi tudi, da so pozitivni motivi le na besedni 

ravni, ne pa tudi v dejanjih (Crnkovič, 2008).  

V ZIRD je posebej zapisano, da mora center otroka spremljati otrokov razvoj v rejništvu 

in po potrebi ukrepati tako, da se namen rejništva uresničuje na najboljši način. Tudi 

če so negativni motivi skriti, mora CSD, ko ugotovi, da rejnik ne dela za otrokovo korist, 

ukrepati. 

 

Negativni motivi kandidata so lahko šibki in, če pri vseh članih rejniške družine 

prevladujejo pozitivni motivi, ne povzročijo posebne škode. Primerna motivacija je 

stabilna motivacija in je prisotna pri vseh družinskih članih rejniške družine, temelji na 

humanističnih vrednotah družine in je prilagojena psihosocialnim potrebam otroka v 

rejništvu v različnih razvojnih obdobjih (Crnkovič, 2008).  

 

Primerni oziroma sprejemljivi motivi kandidata so (prav tam, str. 15): 

– ljubezen in sočutje do otrok; želja vzgajati in skrbeti za otroka iz druge družine; 

živeti z njim, mu ponuditi nego, varnost in spoštovanje; udejanjati notranje 

humanistične vzgibe; 

– razširitev lastne družine; živeti intenzivno družinsko življenje, lastnim otrokom 

omogočiti družbo drugih otrok, s katerimi skupaj odraščajo; 

– izvajanje poklica rejnika ali nadomestitev neizpolnjene želje po poklicu, ki se 

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

samoaktualizacijske težnje (uresničiti svoje poslanstvo, poklicanost). 
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Nekateri mogoči negativni motivi (prav tam, str. 16): 

 zaslužek: želja po dodatnem denarju, ki ga omogoča rejnina, vendar ga rejniki 

ne namenijo otroku (takšni kandidati običajno doživljajo gmotno pomanjkanje ali 

pa so materialno pohlepni); 

 pridobitev dodatne delovne sile (ta motiv se pogosteje pojavi v kmečkem 

okolju); 

 posvojitev ali prisvojitev otroka (pari brez otrok, ki jim ne uspe posvojitev, 

sprejmejo možnost rejništva z namenom in željo, da bi pozneje otroka posvojili, 

ali pa si otroka čustveno prisvojijo ter ga tako odtegnejo staršem, pri čemer se 

otroka oklepajo kot svoje lastnine in ovirajo njegove stike z matično družino); 

 vloga "odrešenika" ali "nadčloveka", želja po posebnem ugledu v družbi (gre za 

lažni humanizem in narcistično motivacijo, kandidat pretirano poudarja svojo 

"dobroto", od otroka zahteva nenehno hvaležnost in podrejanje, želi uveljaviti 

svoje sebične psihološke potrebe, pri tem pa zanemari otrokove); 

 pridobitev objekta za zlorabo – čustveno, fizično ali spolno (motivi so večinoma 

podzavestni in značilni za disocialne osebnosti; tak motiv je težko odkriti, ker je 

pogosto zelo prikrit ali pa prisoten v trenutkih impulzivnosti); 

 vloga žrtve, tak motiv ima lahko oseba z depresivno osebnostno strukturo 

(oseba mazohistično "živi in dela le za druge" tudi v okoliščinah, ko bi morala 

otroku dopuščati samostojnost); 

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

osamosvojijo in nastane "prazno gnezdo" (otrok je samo sredstvo za 

zadovoljitev rejnikovih lastnih potreb, zaradi česar ne more uveljaviti svojih 

razvojnih in psiholoških potreb); 

 "imeti študijski projekt oziroma primer" (lahko se pojavi pri kandidatih s 

pedagoško ali sorodno izobrazbo, vendar ne nujno; rejniki s takšnim motivom 

želijo prek otroka v rejništvu doseči svoj profesionalni uspeh, pri tem svoj 

"primer" tudi nekritično predstavljajo v javnosti in s tem razkrivajo otrokovo 

identiteto). 
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2.7.3 Usposabljanje kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti 

 

V rejništvu intuitivno starševsko ravnanje ne zadošča ali je celo neustrezno. Mnogokrat 

so rejniki postavljeni v položaje, ki presegajo potrebo po običajnem starševstvu, zato 

za kakovostno izvajanje rejniške dejavnosti obvezno potrebujejo ustrezno znanje 

(Rant, 2012).  

Usposabljanje izvaja Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, traja od 10 do 12 ur 

in je razdeljeno na dva dneva (Rejništvo, 2016a).  

V. Berglez (2005) piše, da je to usposabljanje prekratko, saj gre za zahtevno delo, 

zapletene odnosne relacije in pravne podlage. Predlaga, da bi rejnike usposabljali za 

različne primere rejništva (na primer delo z bolnimi otroki, z zlorabljenimi otroki, z 

agresivnimi otroki …).  

 

Usposabljanje mora bodoče rejnike pripraviti na zahteve, ki so povezane z resnično 

izkušnjo biti rejnik otroku, in na sodelovanje v sistemu rejništva, prav tako pa bi moralo 

biti večplastno in dovolj celovito, da pomaga rejnikom razviti kompetence, ki se 

nanašajo ne samo na neposredno oskrbo otrok, ampak tudi na izzive, s katerimi se 

spopadajo v celotnem procesu rejništva. Primerna usposabljanja in vaje med 

izobraževanjem lahko izboljšajo samozavest in občutek kompetentnosti pri rejniku in 

ga pripravijo na to, da uporabi naučeno znanje, ko se pojavijo zahtevne situacije med 

izvajanjem rejniške dejavnosti (Cooley in Petren, 2011).  

 

 »Program usposabljanja za izvajanje rejniške dejavnosti vsebuje naslednje sklope 

(43. člen Pravilnik, 2003): 

 koncept rejništva v socialnem delu; predstavitev rejniškega sistema in 

individualne projektne skupine; sodelovanje z matično družino; 

 poglavja iz razvojne psihologije; čustvene potrebe otroka; čustvene potrebe 

otroka, nameščenega v rejništvo; 

 poglavja iz psihologije družine.« 

Po končanem usposabljanju ministrstvo kandidatom izda dovoljenja za izvajanje 

rejniške dejavnosti in jih vpiše v evidenco dovoljenj (ZIRD, 2013). 
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Kakšno bo življenje v rejniški družini, je težko predvideti, zato zgolj želja, pričakovanje 

in zaupanje ne zadoščajo. Otrok lahko pride v rejniško družino, ki ima zgledne razmere, 

veliko ljubezni, pozitivnih čustev, ugodnih življenjskih vzorcev, vendar to ni nujno 

(Berglez, 2008b). V določenih primerih rejniku lahko odvzamejo dovoljenje za izvajanje 

rejniške dejavnosti.  

 

 

2.7.4 Prenehanje dovoljenja izvajanja rejniške dejavnosti 

 

16. člen ZIRD (2013) določa, da se rejniku preneha dovoljenje in ga izbrišejo iz 

evidence izdanih dovoljenj, če: 

 sam odjavi izvajanje rejniške dejavnosti, 

 mu dovoljenje odvzamejo, 

 umre.  

 

Dovoljenje rejniku odvzamejo, če (ZIRD, 2013): 

 center rejnika poda predlog za odvzem dovoljenja, ker je rejnikovo izvajanje 

dejavnosti v nasprotju s koristmi otroka (z ustrezno obrazložitvijo), 

 se ugotovi, da je nastopil kateri izmed pogojev, ki določajo, kdaj oseba ne more 

biti rejnik (določeni v 6. členu ZIRD),  

 rejnik ne opravi obveznih izobraževanj, 

 ne začne izvajati rejniške dejavnosti v treh letih od pridobitve dovoljenja,  

 pet let ni imel nameščenega otroka, 

 center rejnika poda predlog za odvzem dovoljenja, ker po njihovem strokovnem 

mnenju ni več primeren za izvajanje rejniške dejavnosti. 
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2.8 REJNIŠKA POGODBA 

 

»Rejniška pogodba je pisna pogodba, ki jo po izvršljivosti odločbe o namestitvi otroka 

v rejništvo skleneta pristojni center otroka in rejnik za posameznega otroka.« (44. člen 

ZIRD, 2013) 

 

»Rejniška pogodba določa zlasti (45. člen ZIRD, 2013): 

 obseg oskrbe otroka, 

 pravice in obveznosti pogodbenih strank, 

 višino in način plačevanja rejnine, 

 način in rok prenehanja rejniške pogodbe, 

 morebitne posebnosti rejništva v posameznem primeru.« 

 

Pogodba rejnika tako z dnem nastopa razmerja zavezuje h kakovostnemu in 

samostojnemu delu na področju vzgoje in varstva in že od samega začetka zahteva 

polno odgovornost (Berglez, 2008a). 

 

 

2.8.1 Podaljšanje rejništva po polnoletnosti osebe 

 

Center otroka lahko podaljša veljavnost rejniške pogodbe z rejnikom tudi po 

polnoletnosti osebe, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti, če (ZIRD, 2013): 

– oseba zaradi motenj v telesnem in duševnem razvoju ni sposobna za 

samostojno življenje in delo in če oseba ali njen skrbnik s tem soglaša; 

– če oseba ostane v rejniški družini zaradi nadaljevanja šolanja in sama s tem 

soglaša. 

 

Če oseba po dopolnjenem 18. letu starosti še ostane v rejniški družini zaradi 

nadaljevanja šolanja, je dolžnost centra otroka in centra rejnika, da skupaj z osebo in 

rejnikom (pred podaljšanjem rejniške pogodbe) ugotovijo, da je nadaljnje bivanje 

osebe v rejniški družini v njeno korist (prav tam). 
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Za osebo, za katero so po njeni polnoletnosti podaljšali veljavnost rejniške pogodbe z 

rejnikom zaradi motenj v telesnem in duševnem razvoju, zaradi katerih ni sposobna za 

samostojno življenje in delo, center otroka najpozneje do njenega 26. leta starosti 

razveže rejniško pogodbo, na podlagi soglasja osebe ali skrbnika pa sklene pogodbo 

o izvajanju storitve institucionalnega varstva v drugi družini ali na drug ustrezen način 

poskrbi za njeno varstvo (ZIRD, 2013). 

 

 

2.8.2 Prenehanje rejniške pogodbe 

 

»Rejniška pogodba preneha (47. člen ZIRD, 2013): 

– če je prenehalo rejništvo, 

– s potekom časa, če je pogodba sklenjena za določen čas, razen če se podaljša, 

– z odpovedjo, 

– z razvezo, 

– s smrtjo rejnika ali otroka.« 

 

Rejnik lahko sam odpove rejniško pogodbo z odpovednim rokom najmanj treh 

mesecev. Odpoved mora biti pisna ali dana ustno na zapisnik pri centru otroka. Na 

podlagi odpovedi rejniške pogodbe center otroka izda odločbo o prenehanju rejniške 

pogodbe in se odloči o namestitvi otroka v drugo rejniško družino ali o prenehanju 

rejništva ali poskrbi za drugo obliko varstva in vzgoje otroka (ZIRD, 2013). 

 

Center otroka lahko razveže rejniško pogodbo brez odpovednega roka, če (prav tam): 

– nastopi kateri od razlogov, ki določajo, kdaj oseba ne more biti rejnik (določeni 

v 6. členu ZIRD), 

– se rejnik ne udeleži obveznih izobraževanj, 

– presodi, da to zahteva zaščita otrokovih koristi, 

– otrok sklene zakonsko zvezo, 

– otrok postane roditelj, razen če center presodi, da je namestitev v rejniški družini 

zanj še vedno koristna, 

– rejnik ne izpolnjuje dolžnosti, določenih z rejniško pogodbo, 

– razvezo zahteva rejnik in ugotovijo, da ima za to utemeljene razloge. 
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V tem primeru center otroka izda odločbo o razvezi rejniške pogodbe in se odloči o 

njegovi namestitvi v drugo rejniško družino ali o prenehanju rejništva ali poskrbi za 

drugo obliko varstva in vzgoje otroka. CSD mora na odhod iz rejniške družine pripraviti 

otroka, njegove starše, rejnika in rejniško družino (prav tam).  

 

 

2.9 REJNIŠKA DEJAVNOST KOT POKLIC 

 

18. člen ZIRD (2013) določa, da lahko rejnik izvaja rejniško dejavnost kot edini poklic 

(v nadaljnjem besedilu: rejniška dejavnost kot poklic), če za to izpolnjuje pogoje in je 

vpisan v register izvajanja rejniške dejavnosti kot poklic (v nadaljevanju register).  

 

Rejnik, ki želi izvajati rejniško dejavnost kot poklic, »ne sme biti v delovnem razmerju, 

biti družbenik zasebne družbe 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«. (18. člen ZIRD, 2013) 

 

Rejnik, ki izvaja rejniško dejavnost kot poklic, mora imeti istočasno nameščene tri 

otroke, od tega vsaj dva za obdobje celega meseca, vendar pa je ta normativ lahko 

znižan. Razlogi za znižanje normativa so lahko specifične otrokove potrebe, kot je 

rejništvo za hudo bolnega otroka, otroka z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju, 

zlorabljenega, trpinčenega, vedenjsko ali osebnostno motenega otroka (ZIRD, 2013). 

V pravilniku (Pravilnik, 2003) pa sta ob zgoraj naštetih razlogih določena še dva, in 

sicer rejništvo za otroka s čustvenimi motnjami in otroka s hudimi prilagoditvenimi 

težavami. 

V primeru znižanega normativa mora imeti rejnik za obdobje celega meseca 

nameščenega vsaj enega otroka. Znižani normativ in trajanje znižanega normativa 

določi na podlagi skupnega pisnega predloga centra otroka in centra rejnika za to 

pristojna komisija (ZIRD, 2013). 

 

Vlogo za izvajanje rejniške dejavnosti kot poklica rejnik vloži pri centru rejnika, ta pa jo 

skupaj s prilogami pošlje ministrstvu. Zadnje po pregledu vloge in dokazil ugotovi, ali 
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rejnik izpolnjuje pogoje za izvajanje rejniške dejavnosti kot poklica. Tiste rejnike, ki 

izpolnjujejo pogoje, ministrstvo vpiše v register ter jim izda potrdilo o vpisu. Register 

vodi ministrstvo, vanj pa vpisujejo osebne podatke rejnika, datum začetka izvajanja in 

datum prenehanja izvajanja rejništva kot poklica (prav tam). 

Izbris iz registra opravijo, če (prav tam): 

– rejnik ne želi več izvajati rejniške dejavnosti kot poklica, z zadnjim dnem, ko še 

izvaja rejniško dejavnost kot poklic,  

– se rejnik zaposli, postane družbenik zasebne družbe ali zavoda v Republiki 

Sloveniji, ki je hkrati poslovodna oseba, začne opravljati drugo dejavnost kot 

edini ali glavni poklic, na podlagi katerega je vključen v obvezno pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, z dnem pred začetkom zaposlitve oziroma opravljanja 

druge dejavnosti, 

– rejnik ne izpolnjuje normativov, ki določajo, kdaj lahko opravlja rejniško 

dejavnost kot poklic, z dnem, ko mu poteče pravica do plačila prispevkov za 

socialno varnost, 

– rejniku preneha dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti ali mu dovoljenje 

odvzamejo, z dnem prenehanja oziroma odvzema dovoljenja. 

  



34 
 

2.10  REJNINA 

 

Rejnik je za vsakega posameznega otroka, ki ga ima v rejništvu, upravičen do 

mesečne rejnine.  

»V rejnino se šteje povračilo stroškov za oskrbo otroka (v nadaljnjem besedilu: 

oskrbnina) in plačilo za opravljeno delo rejnika (v nadaljnjem besedilu: plačilo dela).« 

(2. člen ZIRD, 2013) 

Oskrbnina je sestavljena iz sredstev za materialne stroške za otroka in iz denarnega 

prejemka v znesku otroškega dodatka, kot je določen za najnižji dohodkovni razred za 

prvega otroka, ob upoštevanju starosti in šolanja nameščenega otroka, v skladu z 

zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Višina oskrbnine in višina 

plačila dela sta sorazmerni trajanju bivanja otroka v rejniški družini (ZIRD, 2013).  

Vendar pa plačilo dela rejniku ne pripada, če za istega otroka prejema starševsko 

nadomestilo oziroma starševski dodatek (prav tam).  

 

Tabela 4: višina rejnine v letu 2016 (Rejništvo, 2016a) 

Rejnina Višina v evrih 

Sredstva za materialne stroške 291,27 

Denarni prejemek v višini otroškega 

dodatka 

114,31 

starejši od 18 let niso upravičeni do tega dela 

rejnine 

Oskrbnina skupaj 405,58 oziroma 282,74 (starejši od 18 let)  

Plačilo dela rejniku 123,51  

Rejnina skupaj 529,09 oziroma 414,25 (starejši od 18 let)  

 

Sredstva za materialne stroške so nespremenjena od 1. 1. 2014 in v letu 2016 znašajo 

291,27 evra, denarni prejemek v znesku otroškega dodatka je 114,31 evra, oskrbnina 

tako znaša skupaj 405,58 evra oziroma, če je otrok starejši od 18 let, 291,27 evra.  

Plačilo dela rejniku znaša 123,51 evra za posameznega otroka.  

Mesečna rejnina za enega otroka je torej 529,09 evra oziroma 414,78 evra (če je otrok 

starejši od 18 let). Sredstva za rejnine so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije 

in niso podvržena plačilu dohodnine. (Rejništvo, 2016a) 
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Pri izračunu rejnine se upošteva, da ima mesec 30 dni, izplačujejo pa se najpozneje 

do 15. v mesecu za tekoči mesec (ZIRD, 2013).  

»Če je otrok iz rejniške družine odsoten več kot 30 dni neprekinjeno zaradi zdravljenja, 

preživljanja počitnic ali podobnih razlogov, se rejniku izplača rejnina v višini plačila 

dela.« (27. člen Pravilnik, 2003) 

Pravica do rejnine se prizna z dnem namestitve otroka v rejniško družino, določenim v 

rejniški pogodbi, preneha pa z dnem prenehanja rejniške pogodbe. Pri odpovedi 

rejniške pogodbe se rejniku preneha pravica do rejnine z dnem, ko otrok ne prebiva 

več v rejniški družini (ZIRD, 2013).  

 

Če pa rejnik izvaja rejniško dejavnost kot poklic, mu Republika Slovenija zagotavlja 

tudi plačilo prispevkov za socialno varnost v skladu s posebnimi predpisi, ki urejajo 

plačevanje prispevkov za socialno varnost (ZIRD, 2013). 

Pravica do plačila prispevkov za socialno varnost se prizna z dnem začetka izvajanja 

rejniške dejavnosti kot poklica (ZIRD, 2013).  

Kadar rejnik izvaja rejniško dejavnost kot poklic, ampak pri tem ne izpolnjuje za to 

določenih normativov, vendar ne po svoji krivdi, se mu prizna pravica do plačila 

prispevkov za socialno varnost za največ šest mesecev (prav tam). 

 

 

2.10.1 Enkratni prejemek ob prvi namestitvi otroka 

 

Poleg rejnine je rejnik ob prvi namestitvi otroka v rejništvo upravičen tudi do enkratnega 

prejemka v vrednosti enkratnega denarnega prejemka za opremo novorojenca, 

določenega s posebnim predpisom, ki ureja družinske prejemke, če center otroka 

presodi, da je ob namestitvi potreben dodaten nakup oblačil, obutve, potrebščin in 

opreme za otroka (ZIRD, 2013). Enkratni prejemek znaša 280,75 evra (Rejništvo, 

2016a). 
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2.10.2 Pogoji za zvišanje ali znižanje rejnine 

 

52. člen ZIRD določa, da se lahko oskrbnina zniža ali zviša pod določenimi pogoji. 

Znižanje ali zvišanje oskrbnine se določi v rejniški pogodbi.  

Oskrbnina se zniža za 25 ali 50 odstotkov materialnih stroškov, če ima otrok svoje 

redne prihodke. Za redni prihodek se štejeta preživnina ali družinska pokojnina, ki ju 

otrok resnično periodično prejema v določenem znesku. Pri tem je center otroka dolžan 

narediti vse potrebno za ureditev preživnine in družinske pokojnine, do katerih bi bil 

otrok lahko upravičen. 

Oskrbnina se lahko zviša za 25 odstotkov materialnih stroškov ob izrednih izdatkih za 

potrebe otroka ali ko je otrok nameščen v zavod in v vikend rejništvo ter nima svojih 

rednih prihodkov (ZIRD, 2013). Oskrbnina se zviša začasno, vendar se zvišanje lahko 

podaljšuje. CSD mora najmanj enkrat na leto preveriti upravičenost do zvišane 

oskrbnine (Pravilnik, 2003). 

Izredni izdatki za otrokove potrebe so lahko povezani (29. člen Pravilnik, 2003): 

 z otrokovim izobraževalnim procesom; 

 z otrokovimi interesnimi dejavnostmi; 

 z otrokovim zdravjem (pogosti obiski pri specialistih, zdravljenje, povezano s 

stroški, ortopedski pripomočki), v primeru, če za otroka ni določena pravica do 

dodatka za nego; 

 z drugimi posebnimi obravnavami otroka; 

 s stroški obiskovanja matične družine, če ta živi v oddaljenem kraju in ne more 

zagotavljati sredstev, potrebnih za to. 

 

Ob zvišanju oskrbnine se lahko zviša tudi plačilo dela rejniku. To se lahko začasno 

zviša za največ 50 odstotkov glede na zahtevnost oskrbe, varstva in vzgoje otroka. To 

pomeni v primerih hudo bolnih otrok, otrok z motnjami v telesnem ali duševnem 

razvoju, zlorabljenih otrok, trpinčenih otrok in vedenjsko ali osebnostno motenih otrok. 

Odstotek zvišanja in trajanje pravice (največ eno leto) določi za to pristojna komisija, 

vendar pa se trajanje lahko podaljšuje toliko časa, kolikor trajajo razlogi za zvišanje 

plačila dela (ZIRD, 2013).  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI 

 

Rejniška družina nastane, kadar otrok zaradi najrazličnejših razlogov ne more več 

živeti v matični družini. Tako dobi ob tej povsem novo družino in nove starše – rejnike, 

rejniki pa dobijo otroka z vsemi dobrimi in slabimi izkušnjami. Za vse vpletene je to 

precejšen izziv. Rejnik ima tako vrsto nalog, ki jih mora izpolnjevati. 

 

Področje rejništva je urejeno z zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, z 

zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti in s pravilnikom o pogojih in postopkih za 

izvajanje zakona o izvajanju rejniške dejavnosti. »Namen rejništva je, da se otrokom 

pri osebah, ki niso njihovi starši, omogoči zdrava rast, izobraževanje, skladen 

osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje ter delo« (154. člen ZZZDR, 

2004), kar je tudi ena izmed nalog rejnika. Ta mora aktivno sodelovati v vsem sistemu 

pomoči otroku, kar pomeni, da mora spodbujati njegove stike z matično družino, 

sodelovati s centrom za socialno delo in se izobraževati, da bo lahko otroku v rejništvu 

kar najbolje pomagal. Hkrati pa mora poskrbeti za to, da ne trpi njegov odnos s 

partnerjem in biološkimi otroki.  

 

Delo rejnika sem želela spoznati vse od začetka, od odločitve za rejništvo, do konca 

rejništva oziroma odhoda otroka iz rejniške družine nazaj v matično družino. 

Raziskati sem želela, kaj rejnike spodbuja in žene k temu, da se odločijo za rejništvo 

in sprejmejo takšno odgovornost. Zanimalo me je tudi, kako je partner sprejel njihovo 

odločitev in kako je rejništvo vplivalo na partnerski odnos. Ugotoviti sem želela, kako 

se je okolica odzvala ob njihovi odločitvi, da bodo izvajali rejniško dejavnost, kakšen je 

bil odziv širše družine, prijateljev in sosedov ter kakšen odnos imajo ti do rejništva zdaj. 

Podrobneje sem želela spoznati, kako se rejniki spopadajo z vsemi izzivi in težavami 

na svoji poti, kot so sodelovanje z matično družino, sodelovanje s centrom za socialno 

delo in tudi delo z otroki. Prav tako me je zanimalo, kakšno mnenje imajo o zakonodaji 

na področju rejništva in kakšne spremembe bi si želeli (na primer: pravice in dolžnosti 

rejnikov, finančna ureditev rejništva). Nazadnje me je zanimalo še, v čem vidijo 

prednosti in slabosti rejništva.   
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3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

 Zakaj so se rejniki odločili za rejništvo? 

 Kako so rejniki doživljali spremembe v partnerskem odnosu ob sprejemu otrok 

v rejništvo? 

 Kako so rejniki ob sprejemu otrok v rejništvo občutili spremembe v vedenju širše 

družine in okolice?  

 Kateri so bili izzivi, s katerimi so se srečali rejniki?  

 Kako se rejniki spoprijemajo s pogoji, ki jih določajo zakoni na področju 

rejništva? 

 Katere prednosti in slabosti rejništva vidijo rejniki?  

 

 

3.3 RAZISKOVALNA METODA 

 

V diplomskem delu sem izvedla kvalitativno raziskavo. Mesec (1998, str. 26) jo 

opredeljuje kot »raziskavo, pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, zbrano v 

raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi, in v kateri je to gradivo tudi 

obdelano in analizirano na beseden način brez uporabe merskih postopkov, ki dajo 

števila, in brez operacij nad števili«. Uporabila sem metodo spraševanja, natančneje 

polstrukturiran intervju. 

 

 

3.3.1 Vzorec 

 

V raziskavi sem izvedla tri intervjuje z rejniki, ki opravljajo rejniško dejavnost vsaj pet 

let. Za tak vzorec sem se odločila zaradi narave mojih raziskovalnih vprašanj. 

Predvidevam namreč, da rejniki šele v več letih izkušenj dobijo bolj celovito sliko, kaj 

jim pomeni biti rejnik, kakšna sta delo in življenje v rejniški družini, in pridobijo širši 

spekter izkušenj.  

Zaradi varovanja osebnih podatkov sem izbrisala vsa osebna lastna imena in imena 

krajev, ki bi lahko kakorkoli nakazovali, kdo so osebe, ki sem jih intervjuvala, ali od kod 
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prihajajo. Imena krajev sem nadomestila z XXX, lastna imena pa sem naključno 

spremenila. 

 

Pri iskanju kandidatov za intervjuje sem prosila za pomoč socialno delavko na centru 

za socialno delo in ji razložila svoj namen. Socialna delavka je bila takoj pripravljena 

pomagati, vendar je pojasnila, da bo rejnice nekoliko težje dobiti, ker med poletjem 

nimajo skupinskih srečanj, nekatere so tudi na dopustu. Vseeno pa je bila pripravljena 

nekaj rejnic prositi za sodelovanje. Ena od njih je imela čas in je dovolila, da mi socialna 

delavka posreduje njeno telefonsko številko. To rejnico sem poimenovala Rejnica 1. 

Ko sem se z njo dogovorila za točen datum in čas intervjuja, sem se pozanimala, ali 

pozna še katero rejnico, in jo prosila, ali jo je pripravljena poklicati in jo prositi za intervju 

v mojem imenu. Rejnica 1 je tako vzpostavila stik z drugo rejnico (Rejnica 2). Ker sem 

potrebovala še en intervju, sem se odločila, da pokličem Rejniško društvo Slovenije, 

njihovo telefonsko številko sem dobila na spletni strani. Z njihovo pomočjo sem tako 

prišla do tretje rejnice, poimenovala sem jo Rejnica 3. 

 

Rejnica 1 je stara 49 let, rejniško dejavnost opravlja že šest let in je poklicna rejnica. 

Ima dva biološka otroka, eden od njiju ne živi več doma, trenutno ima v rejništvu dva 

otroka s posebnimi potrebami, skupno pa jih je do zdaj imela pet. 

 

Rejnica 2 je stara 59 let, rejniško dejavnost opravlja že sedem let, je upokojena. Ima 

tri biološke otroke, ki so že vsi odrasli. V rejništvu ima štiri otroke, ponudili so ji še 

petega (sestro otroka, ki ga že ima v rejništvu), vendar je to zavrnila zaradi svojih let 

in ker bi bilo to zanjo že preveč naporno.   

 

Rejnica 3 je stara 48 let, rejniško dejavnost opravlja že šest let in je v postopku za 

pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti kot poklica. Ima enega biološkega 

otroka in tri otroke v rejništvu. 

  



40 
 

3.3.2 Raziskovalni instrumenti 

 

Za raziskovalni instrument sem uporabila polstrukturiran oziroma polodprti intervju.  

Polstrukturiran intervju je zelo prožna oblika zbiranja podatkov, uporabimo lahko zaprti 

ali odprti tip vprašanj, odgovori intervjuvanca so lahko kratki ali daljši v obliki pripovedi 

(Vogrinc, 2008). 

Pred izvedbo intervjujev sem si sestavila okvirne teme in vprašanja, ki se nanašajo na 

rejništvo oziroma na vlogo rejnikov v procesu rejništva. Specifična vprašanja sem 

oblikovala sproti med potekom intervjuja. Za to vrsto raziskave sem se odločila, ker 

sem želela bolj poglobljeno spoznati izkušnje rejnikov pri izvajanju rejniške dejavnosti. 

  

Polstrukturiran intervju sem izbrala zato, ker omogoča dovolj prostora, da lahko 

vprašam, kar me zanima, hkrati pa lahko vsak intervjuvanec pove svojo zgodbo, se 

osredotoči na svoj vidik, ki je lahko precej drugačen od vidika drugega. Pomembno se 

mi je zdelo, da sem lahko vprašanja prilagodila posamezni pripovedi in tako dobila 

dodatno razumevanje in pojasnila. Okvirna vprašanja za intervju so v Prilogi 1.  

 

 

3.3.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

Kot sem že napisala, sem podatke zbrala s polstrukturiranim intervjujem. Intervjuje 

sem opravila osebno, saj se lahko tako, kot piše Mesec (1998), kar najbolj odkrijejo 

nesporazumi pri komuniciranju in se tudi razrešijo. Rejnicam sem zagotovila, da bodo 

intervjuji anonimni in da bodo zbrani podatki uporabljeni izključno v strokovno-

znanstvene namene. Želela sem, da so rejnice kar najbolj odkrite, sproščene, iskrene 

in brez zadržkov. Z njihovim dovoljenjem sem intervjuje posnela na diktafon, da bi se 

izognila izgubi podatkov, obdelava podatkov pa je tako precej lažja in bolj natančna. 

Vsi intervjuji so nastali julija 2016. Njihova dolžina je bila različna.  

Pogovor sem opravila z vsako rejnico posebej. Z Rejnico 1 sva govorili pri njej doma v 

jedilnici. Večkrat je med intervjujem v prostor zaradi različnih razlogov prišel kateri 

izmed otrok. V tem času sem intervju prekinila, da se je rejnica posvetila otroku. Ko 

sva spet bili sami, sem nadaljevala. Rejnica je uporabljala veliko neverbalne 

komunikacije: skomige z rameni, mimiko obraza, zamahe z rokami … 
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Intervju z Rejnico 2 sem prav tako opravila na njenem domu, zunaj pri mizi. Med 

pogovorom ni bilo motenj. Odgovarjala je precej mirno, vmes mi je pokazala tudi 

fotografije otrok. 

Z Rejnico 3 sem se na njen predlog srečala v gostinskem lokalu, ker je doma iz precej 

oddaljenega kraja. V lokalu sva izbrali bolj osamljen predel, da bi bilo čim manj motenj 

in hrupa preostalih gostov. Intervju se je nekajkrat prekinil zaradi natakarja, vendar je 

kljub temu potekal nepretrgano. Rejnica je bila na začetku videti nesproščena in se je 

občasno tudi zapletala z besedami, je pa poskušala nazorno prikazati širši kontekst 

rejništva. 

 

 

3.3.4 Obdelava zbranih podatkov 

 

Vse tri intervjuje sem posnela na diktafon in jih nato prepisala.  

Intervjuje sem uredila do te mere, da so lažje berljivi. Izbrisala nisem nič takšnega, da 

bi kakorkoli spremenilo pomen vsebine. 

Obdelavo podatkov sestavlja šest korakov, kot jih navaja Mesec (1998): urejanje 

gradiva (transkripcija intervjuja), določitev enot kodiranja (večkratno branje intervjujev, 

določitev in označitev vsebinsko pomembnih delov besedila), odprto kodiranje, izbor 

in definiranje relevantnih pojmov in kategorij, odnosno kodiranje in oblikovanje 

interpretacije dobljenih rezultatov ter povezava s teorijo. 

Po izvedbi intervjujev sem vsakega od njih najprej prepisala v tabelo. V levi stolpec 

sem razvrstila vprašanja in odgovore, na desni strani pa sem pustila prostor za 

kodiranje besedila.  

 

Vsak intervju sem kodirala posebej, pri procesu kodiranja sem uporabila induktivni 

pristop, kar pomeni, da sem kode določala med analizo besedila. Tako sem ob 

besedilu sproti ugotavljala, kateri so deli, pomembni za mojo raziskavo, in na podlagi 

tega določila kode. Primer kodiranega intervjuja je v Prilogi 2. Preostali intervjuji so v 

arhivu avtorice. Kode sem razvrstila v kategorije. Te sem določila v skladu s cilji 

raziskave in poimenujejo najpomembnejše teme. Zaradi boljše preglednosti sem pri 

nekaterih kategorijah oblikovala še podkategorije.  
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Kategorije in podkategorije, ki sem jih določila, so: 

 odločitev za rejništvo, 

 partnerski odnos in rejništvo, 

 rejništvo v kontekstu družbe, 

 zakonska ureditev rejništva, 

 izzivi v rejništvu (podkategorije: delo z otrokom in matično družino; sodelovanje 

s centrom za socialno delo; izobraževanja, delavnice in druge aktivnosti 

rejnikov), 

 prednosti in slabosti rejništva. 

 

Posamezne kategorije in tem pripadajoče kode sem oblikovala v tabele (glej od Tabele 

5 do Tabele 12). Vsaka kategorija je predstavljena v svoji tabeli, v kateri so, za lažjo 

primerjavo, kode vseh treh rejnic. 

Sledila je interpretacija dobljenih rezultatov, primerjala sem jih med posameznimi 

rejnicami. Na podlagi analize sem v poskusni teoriji odgovorila na raziskovalna 

vprašanja in vse skupaj povezala s teorijo. 
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3.4 REZULTATI IN DISKUSIJA 

 

3.4.1 Analiza intervjujev 

 

Rezultate predstavljam po kategorijah s pomočjo tabel, v katerih so prikazane glavne 

kategorije in podkategorije. Vsaka kategorija je predstavljena v svoji tabeli, v kateri so, 

za lažjo primerjavo, zapisane kode vseh treh rejnic. Vsaki tabeli sledi analiza 

rezultatov. 

 

 

ODLOČITEV ZA REJNIŠTVO 

 

Tabela 5: odločitev za rejništvo    

Odločitev za rejništvo 

Rejnica 1 Rejnica 2 Rejnica 3 

 izkušnje z vzgojo 
nebiološkega otroka 

 želja po družbi za hčer 

 partner je predlagal 
spremembe – rejništvo 

 neustrezen delovni 
čas v službi 

 odločitev ostati doma 

 želja po produktivnem 
delu – produktivnosti 

 poklicno rejništvo 

 odločitev, da otrok ne 
bosta posvajala 

 

 motiv iskanja primerne 
zaposlitve po operaciji 

 skupen dogovor 

 želja pomagati otroku 

 želja omogočiti družbo 
prvemu otroku v 
rejništvu 

 začetno 
nezadovoljstvo 
partnerja ob sprejetju 
četrtega otroka v 
rejništvo 

 ni razmišljala o 
posvojitvi 

 slabe izkušnje bližnjih 
s posvojitvami 

 aktivnost pri vzgoji 
vnukov 

 

 želja pomagati 
drugemu 

 Božji klic k dobrim 
delom 

 pomoč od začetka do 
konca 

 želja pomagati otroku 
in družini 

 želja pomagati 
drugemu kot posledica 
verovanja v Boga 

 razmišljanje o 
posvojitvi 
presenečenje, 
razočaranje nad motivi 
drugih  

 nesprejemanje 
nekaterih motivov 
drugih 

 dobrodelnost v drugih 
projektih 
 

 

Rejnica 1 navaja, da se je njena hči družila z drugo punco iz bloka, ta je veliko časa 

preživela pri njih in šla z njimi tudi na dopust. Takrat se je njen partner odločil, da je 
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treba to spremeniti, in predlagal, da bi v rejništvo sprejeli otroka, da bi njuna hči imela 

družbo, ker je sin veliko starejši od nje. Oba sta imela precej dolg in neenakomeren 

delovni čas v službi, zato se je rejnica odločila, da je bolje, če ostane doma, saj tako 

lažje poskrbi za hčer, ki je začela hoditi v šolo. Rejnica sebe opiše kot zelo aktivno 

osebo in pravi, da ima vedno željo po produktivnem delu (»… ne morem biti pri miru, 

mislim, žilica meni finančna, jaz vedno v financah delam, ali v trgovini ali 

zavarovalništvu ali vzajemnih skladih ali kaj, vedno nekaj z denarjem. Ne morem jaz 

doma sedeti in nič delati«), kar je bil drugi razlog za odločitev, da postane rejnica, in 

pozneje tudi za to, da izvaja rejniško dejavnost kot poklic.  

Oba s partnerjem sta se odločila, da bosta izvajala samo rejniško dejavnost in otrok 

ne bosta posvojila, je pa rejnica dodala: »Ne reči nikoli.« 

Rejnica je želela hčerki omogočiti družbo, hkrati pa je uresničila svojo željo po 

aktivnosti in koristnem delu. Čeprav med intervjujem ni posebej izrazila, da želi z 

izvajanjem rejniške dejavnosti pomagati otroku, sem iz njenega pripovedovanja in 

opisovanja otrok, njihove vzgoje in skrbi za njih lahko razbrala, da je zavzeta in želi 

resnično pomagati otrokom, ki jih je sprejela v svojo družino. 

 

Rejnica 2 razlaga, da je imela težave z zdravjem, za seboj dolgotrajno zdravljenje in 

operacijo na očeh, zaradi česar se je invalidsko upokojila. Po operaciji je izgubila 

samozavest (»[…] mi je zelo samozavest padla, kompleksno […]«) in ker tudi ni bila 

več zaposlena, jo je partner spodbujal, da bi si našla zaposlitev. O tem sta se veliko 

pogovarjala.  

V tem obdobju se je rejnica veliko vozila s kolesom (z avtom se zaradi težav z očmi ni 

smela), tudi mimo kriznega centra za otroke, kjer je videla deklico. Začela se je 

zanimati zanjo in želela ji je tudi pomagati. Tako sta se s partnerjem skupaj odločila, 

da bo postala rejnica, po pridobitvi dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti pa je 

dobila v rejništvo prav to deklico.  

Rejnica navaja, da je kmalu opazila, da je deklici dolgčas, in se je odločila, da sprejme 

še enega otroka, da bo imela družbo in tako je dobila še eno deklico. 

Hči ji je povedala za otroka, ki je imel poškodovano roko in so ga želeli namestiti na 

podeželje, zaradi česar bi izgubil večji del dlani, ker ne bi imel na voljo dovolj redne 

oskrbe in nege roke. Rejnica se je tako odločila, da bo sprejela tudi tega otroka, da bi 

lahko redno hodil do zdravnika, hči pa ji bo pomagala pri oskrbi roke, ker ima 

medicinsko izobrazbo.  
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Za sprejem četrtega otroka v rejništvo je rejnico prosila psihologinja iz šole, v katero 

hodita dva izmed otrok. Psihologija jo je sicer prosila za sprejem dveh otrok, vendar 

obeh ni bila pripravljena sprejeti, »madona, tole pa je zdaj že višek, že mam takole 

enega več, kot pa bi drugač«, nato sta se dogovorili, da sprejme vsaj enega. Ob 

sprejemu četrtega otroka je partner na začetku kazal nezadovoljstvo (»edino tule pri 

četrtem je že malo vihal nos«) z razlogom, da nimajo dovolj velikega avtomobila, da bi 

se lahko vsi vozili skupaj (avto nima sedmih sedežev).  

Rejnica navaja, da o posvojitvi ni razmišljala zaradi slabih izkušenj s posvojitvijo pri 

bližnjih sorodnikih. Zelo aktivna je tudi pri vzgoji vnukov, saj jih ima v varstvu, kadar 

starši ne zmorejo. 

Vse njeno delovanje in angažiranost nakazujeta na željo po aktivnem življenju, pomoči 

in veselju pri delu z otroki, kljub starosti in bolezni je zase našla nov smisel življenja. 

 

Rejnica 3 kot razlog za odločitev za izvajanje rejniške dejavnosti navaja željo pomagati 

drugemu. Razlaga, da sta s partnerjem razmišljala o dodatni aktivnosti v življenju 

(razen službe) in o možnostih, ki jih imata. Med vsemi možnostmi sta pomislila tudi na 

posvojitev, ampak se za to nista določila, ker svojega otroka že imata in posvojitve ne 

potrebujeta, sta pa želela nekomu pomagati od začetka do konca. Rejnica poudarja, 

da nista želela pomagati samo otroku, ampak sta želela v to vključiti tudi družino, tako 

sta prišla do rejništva. 

Rejnica željo po pomoči razlaga kot Božji klic (»Da naju je Bog klical k nekim dobrim 

delom.«) in navaja, da je želja pomagati drugemu posledica verovanja v Boga (»[…]  

hoja za Bogom te pripelje, da želiš dobro delati za druge […]«) ter da nisi namenjen le 

samemu sebi in zadovoljevanju lastnih potreb, ampak narediš več, delaš dobro za 

druge ljudi. Omenja tudi, da sta z možem sodelovala v drugih dobrodelnih projektih, 

»na nekih taborih, zbirala sredstva, pač v nekaj teh projektih zbiranja igrač, zamaškov, 

ne vem, kaj. Tu sva se angažirala«.  

Ko je rejnica govorila o motivih za odločitev za izvajanje rejniške dejavnosti, je 

pokazala veliko presenečenje in razočaranje ob motivih nekaterih rejnic, kot so jih te 

razkrile na izobraževanju za kandidate. Izrazila je izrazito nestrinjanje in 

nerazumevanje razlogov, ki so jih navedle.  

Rejnica se čuti poklicana k dobrim delom in je to poklicanost usmerila v rejništvo, da 

bi drugim pomagala vzpostaviti drugačen (funkcionalen) način življenja in jim 

posledično omogočiti več možnosti v prihodnosti.  
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Pri vseh rejnicah se je pokazal motiv želje pomagati drugim, vsaka pa je navedla svoj 

razlog, ki jo je pripeljal do te želje. Vse so prav tako izrazile željo po spremembi v 

življenju in iskanju nove aktivnosti oziroma nove zaposlitve. Dve rejnici sta izrazili tudi 

motiv omogočanja družbe otroku. 

 

 

PARTNERSKI ODNOS IN REJNIŠTVO 

 

Tabela 6:partnerski odnos in rejništvo 

Partnerski odnos in rejništvo 

Rejnica 1 Rejnica 2 Rejnica 3 

 sprememb v 
partnerskem odnosu ni 
bilo 

 miren, potrpežljiv 
partner 

 skupno odločanje 

 sprememb v 
partnerskem odnosu ni 
bilo 

 prijateljski odnos s 
partnerjem 

 manj časa za partnerja 

 drugi zakon 

 otroci prisotni v družini 
vse od poroke 

 navajenost na 
prisotnost otrok 

 podpora med 
partnerjema 

 dogovarjanje med 
partnerjema 
 

 hkratna želja po 
pomoči 

 sprememb v 
partnerskem odnosu ni 
bilo 

 dogovarjanje med 
partnerjema 

 podpora med 
partnerjema 

 enotnost pred otroki 

 konfliktov med 
partnerjema ni 

 povezava med 
funkcionalno 
partnersko zvezo in 
srečo otroka v družini 

 

Rejnica 1 navaja, da sprememb v partnerskem odnosu ni bilo. Z veseljem pove, da se 

imata s partnerjem še vedno rada (»Midva se še 'mava dalje rada.«). Rejnica partnerja 

opisuje kot mirnega in potrpežljivega ter pripravljenega za skupno dogovarjanje in 

odločanje. 

Rejnica kljub dodatnim vprašanjem ni želela podrobneje razlagati o partnerski zvezi in 

morebitnih spremembah. Ves intervju se je osredotočala na dejstva o rejništvu in 

zgodbe, povezane z njim, pri osebnih vprašanjih pa je bilo v odgovorih mogoče čutiti 

zadržanost.  
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Rejnica 2 pove, da ni zaznala sprememb v partnerskem odnosu. Dodaja, da bi bilo 

verjetno drugače, če bi bila mlajša, ker pa sta z partnerjem že precej v letih, je njun 

odnos prijateljski in zase ne potrebujeta več toliko časa kot mlajši pari. Ker je to njen 

drugi mož in je imela otroke že iz prvega zakona, je bil zdajšnji partner že pred 

odločitvijo za rejništvo navajen živeti z nebiološkimi otroki. Ob sprejemu otrok v 

rejništvo tako med njima ni bilo sprememb. Partnerja se dopolnjujeta pri dnevnih 

opravilih in sta si pripravljena medsebojno pomagati. Rejnica razlaga, da pridejo dnevi, 

ko je eden preveč utrujen, da bi se ukvarjal z otroki, takrat prevzame pobudo drugi in 

opravi vse potrebne opravke, da je poskrbljeno za otroke (»Se zgodi, da sem tudi jaz 

tako utrujena. Pa rečem možu: Čuj, jaz grem pa spat, ne. Pa reče: "Ja, ja, ti kar pojdi 

spat, no.«). 

S partnerjem tvorita trdno sredino, v kateri se dogovarjata o pomembnih odločitvah. 

Rejnica je zadovoljna, da se s partnerjem razumeta in da sproti rešujeta vsakodnevne 

izzive.  

 

Rejnica 3 pripoveduje, da zaradi otrok v rejništvu ni bilo nikoli nobenih konfliktov s 

partnerjem ali sprememb v partnerskem odnosu. O vseh odločitvah se posvetujeta in 

tako delujeta kot eno. Skupaj počneta vsakodnevna opravila, kar po mojem mnenju 

krepi partnerski odnos (»Ker dejansko midva vse, kar počneva, delava v dogovoru, ne 

delava nič drug brez drugega, še v trgovino greva skupaj.«). 

Pred otroki nastopata usklajeno in tudi če se zaradi odsotnosti enega zgodi, da se 

drugi sam odloči za neko ravnanje z otrokom, ga partner pred otrokom podpre, čeprav 

se mu ravnanje ne zdi pravilno. O tem ravnanju se pozneje raje pogovorita za zaprtimi 

vrati, da razčistita in uskladita stališča.  

Rejnica prav tako poudarja pomen funkcionalnosti družine in urejenega partnerskega 

odnosa. Meni, da lahko le takšno okolje ustvarja pogoje za rast srečnega otroka.  

Pri vzpostavljanju funkcionalnega življenja pomagata tudi matičnim družinam in 

sodelujeta z njimi. 

 

Vse tri rejnice so jasno povedale, da dodatnih težav v odnosu s partnerjem niso 

občutile, kar me je zelo presenetilo, saj vsaka večja sprememba v družini običajno s 

seboj prinese tudi konflikte. Odločitev za sprejem otrok v rejništvo je bila premišljena, 

partnerja sta se o njej dogovorila. Vse rejnice prav tako poudarjajo pomen 

dogovarjanja in skupnega odločanja, kar prinaša enotnost in povezanost partnerjev. 
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REJNIŠTVO V KONTEKSTU DRUŽBE 

 

Tabela 7: rejništvo v kontekstu družbe  

Rejništvo v kontekstu družbe 

Rejnica 1 Rejnica 2 Rejnica 3 

 najprej negativen 
odziv in odpor okolice 

 poznejše sprejemanje 
rejništva pri okolici  

 dobro sprejemanje 
rejništva pri sorodnikih 

 najprej stereotipne 
predstave o rejništvu s 
pri sosedih in prijateljih 

 pozitivnejši odziv 
okolice  spoznavanju 
otrok 

 družba vidi rejništvo 
kot dodaten zaslužek 

 nerealne predstave 
družbe o resničnem 
plačilu dela 

 biološki otroci najprej 
zaskrbljeni zaradi 
njenega zdravja 

 biološki otroci so 
pozneje odločitev 
razumeli in sprejeli 

 dobro sprejemanje in 
sodelovanje okolice 

 družba vidi rejništvo 
kot dodaten zaslužek 

 stereotipne predstave 
o rejništvu v medijih 
 

 presenečenost ljudi 

 nerazumevanje 
nekaterih ljudi 

 poznejše spremembe 
v življenju in sledenje 
Božjemu klicu 

 okolica je opazila 
spremembe v življenju 

 negativnih 
komentarjev ni bilo
  

 spodbude drugih 

 okolica videla pogum 

 dober odziv okolice 

 enostransko 
prikazovanje rejništva 
v medijih 

 deljeno mnenje o 
rejništvu 

 zavist 
 

 

Rejnica 1 pove, da je bil prvi odziv okolice odklonilen. Dobivala je vprašanja, ki so 

kazala na nenaklonjenost njeni odločitvi. Eno od takšnih neprijetnih vprašanj je bilo: 

»Kaj vam je tega treba?« Na slab odziv je naletela le pri prijateljih in sosedih. Ti so 

imeli stereotipne komentarje, kot je: »[…] kaj bodo zdaj tu hodili neki narkomani pa tak 

[…]« Rejnica ugotavlja, da se je odziv okolice na odločitev za rejniško družino sčasoma 

spremenil in postal pozitiven. Njeni in moževi starši so bili nad njuno odločitvijo 

navdušeni že od vsega začetka. S spoznavanjem otrok, ki sta jih sprejela v rejništvo, 

so tudi tisti, ki so sprva izrazili skrb zaradi tujih ljudi v okolici, postali sprejemajoči in so 

celo ponudili pomoč pri varovanju otrok.  

Rejnici se zdi, da družba vidi opravljanje rejniške dejavnosti kot dodaten zaslužek. 

Meni, da ima družba izkrivljeno predstavo o prihodkih in stroških, ki so povezani z 

rejništvom, po njenem mnenju je to premalo plačano, saj zahteva celega človeka in 

24-urno delo. Rejnica kot primer navaja ljudi, ki prejemajo socialno podporo in za nič 
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dodatnega dela dobijo več finančnih sredstev kot ona za svoje delo (plačilo dela 

rejniku).  

 

Rejnica 2 pove, da so bili biološki otroci zaskrbljeni, ko je omenila, da se je odločila za 

rejništvo. Skrbelo jih je, da ne bo zmogla skrbeti za otroka, saj njeno zdravje ni bilo 

najboljše. Rejnica jim je razložila svoj položaj in željo po spremembi svojega življenja, 

da bi postala bolj aktivna. Biološki otroci so to razumeli in jo pri tem tudi podpirali. Po 

njenem mnenju je okolica odločitev sprejela pozitivno.  

Rejnica je kritična do družbe, saj velikokrat sliši, da imajo rejniki otroke samo zaradi 

denarja. Za napačno pristransko interpretacijo rejništva krivi medije. Ne strinja se s 

stereotipnim označevanjem rejnikov in enačenjem vseh, dopušča pa izjeme, da 

nekateri rejniki niso primerni (»Vsepovsod so kakšne izjeme, veste. Glih tak. Jaz 

pravim: vsepovsod je plevel, glih tak je tukaj vmes plevel, ne.«). 

 

Rejnica 3 razlaga, da so bili vsi presenečeni, ko sta se z možem odločila za rejništvo. 

Večinoma ljudje niso razumeli, zakaj takšna odločitev. Nekateri so videli, da sta se z 

možem spremenila, ker sta postala verna, in se jim je takšna pot zdela smiselna.  

Negativnih komentarjev o svoji odločitvi rejnica ni nikoli slišala. Okolica jo je spodbujala 

in v njeni odločitvi videla pogum. Rejnica pove, da je okolica idejo o rejništvu »kar v 

redu sprejela«, v službi in pri sorodnikih ni bilo nobenih težav. Večkrat je poudarila, da 

so bili nad to spremembo vsi presenečeni.  

 

Rejnica meni, da imajo ljudje o rejništvu različna mnenja in da k temu pripomorejo tudi 

mediji in njihovo enostransko prikazovanje: »Nekateri imajo zelo slabo mnenje, ker 

imajo verjetno tudi slabo izkušnjo, ne vem. Nekateri so zavistni, so podobni pa pač 

slabo govorijo. Novinarji naredijo veliko slabega, zato ker neko zadevo prikazujejo 

enostransko, tako to Velenje. Verjetno ni vse tako, kot je bilo prikazano. So ljudje, ki to 

vidijo pozitivno, hvalijo in v redu, super, in ljudje, ki negativno govorijo, ne vem, zakaj, 

verjetno negativna izkušnja, ne bi znala povedati.« 

 

 

Vse rejnice so ob odločitvi za izvajanje rejniške dejavnosti od okolice dobile nekoliko 

negativnega odziva v obliki neprimernih komentarjev, zaskrbljenosti za zdravje ali pa 

v obliki presenečenosti in nerazumevanja. Sčasoma jih je okolica sprejela pozitivno in 
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zdaj nimajo nobenih težav. Prvoten odziv okolice je povsem razumljiv, saj večina ljudi 

o rejništvu in življenju v rejniški družini ne ve veliko, zaradi česar imajo običajno 

napačne predstave.  

Rejnice prav tako navajajo, da družba vidi rejništvo precej stereotipno, kot da rejnice 

izvajajo to dejavnost samo zaradi zaslužka. Za takšen pogled krivijo medije, ki rejniške 

zgodbe večinoma predstavljajo enostransko. Ti bi se morali zavedati, da s svojim 

poročanjem oblikujejo mnenja širše množice ljudi, in bi vsekakor morali o teh zgodbah 

poročati previdneje ter razumeti, da nekaterih informacij ne morejo pridobiti zaradi 

varovanja osebnih podatkov, zaradi česar zgodbe ne morejo nikoli biti predstavljene 

popolno in objektivno. 

 

 

IZZIVI V REJNIŠTVU 

 

Kategorijo izzivi v rejništvu sem zaradi večje preglednosti razdelila v tri podkategorije: 

delo z otrokom in matično družino, sodelovanje s centrom za socialno delo ter 

izobraževanja, delavnice in druge aktivnosti rejnikov. Rezultate bom predstavila 

upoštevajoč te podkategorije. 

Kategorijo zakonske ureditve rejništva sem zastavila kot samostojno, ker so rejniki pri 

svojem delovanju precej omejeni z zakonom, čeprav je zanje to hkrati izziv. 
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Delo z otrokom in matično družino 

 

Tabela 8: delo z otrokom in matično družino  

Delo z otrokom in matično družino 

Rejnica 1 Rejnica 2 Rejnica 3 

 rejništvo je celodnevno 
delo 

 otroci ne povzročajo 
večjih težav 

 ljubosumnost enega 
otroka na drugega v 
rejništvu  

 sprememba kakovosti 
življenja ob sprejemu 
otroka s posebnimi 
potrebami  

 prilagajanje aktivnosti 
glede na otrokove 
potrebe in sposobnosti  

 prilagoditev otrok na 
sistem v rejniški 
družini 

 razložiti otroku svoje 
odločitve 

 pomen dobre 
komunikacije 

 pomen postavljanja 
meja 

 dodatne aktivnosti za 
otroke 

 nekatere počitniške 
aktivnosti omogočene 
samo otrokom v 
rejništvu, ne tudi 
biološkim otrokom v 
rejniški družini 

 želja vseh otrok v 
rejniški družini po 
skupnem preživljanju 
počitnic 

 poskus racionalizacije 
težav 

 pomen umirjanja v 
težkih trenutkih 

 motivacija za nadaljnje 
delo je napredovanje 
otroka 

 rejništvo je celodnevno 
delo 

 otroci ne povzročajo 
večjih težav 

 dober odnos z otroki 

 skrb za otroka 

 iskanje dodatne 
pomoči za otroka 

 postavljanje meja 

 delo z otroki ni 
težavno  

 dodatne aktivnosti za 
otroke 

 poskušanje 
upoštevanja želja 
otrok 

 pomoč otroku pri 
razvijanju njegovih 
potencialov 

 prizadevanje rejnikov 
za vzpostavitev 
funkcionalnega 
življenja otroka 

 težki trenutki so 
psihično naporni 

 pogovor z otroki o 
težavah  

 večja občutljivost 
zaradi starosti 

 sproščanje s hojo in 
pogovori s prijatelji 

 visoka pričakovanja do 
rejnikov pri vzgoji otrok 

 pomen dobrega 
odnosa s starši 

 zaščitniški odnos do 
otrok 

 zaščita otroka 

 otroci občutijo varnost 

 novo doživetje 

 rejništvo ni začasna 
odločitev 

 rejništvo je celodnevno 
delo z otrokom in 
starši 

 negotovost pred prvo 
namestitvijo 

 pomoč biološkega 
otroka pri 
vzpostavljanju stika 

 otroci pred strokovnimi 
delavci zaprti in 
zadržani 

 počasno pridobivanje 
zaupanja 

 skupno učenje 

 dober odnos z otroki 

 otroku biti vzgled 

 pomen postavljanja 
meja 

 razložiti otroku svoje 
odločitve 

 razložiti otroku 
dolžnosti 

 cilj odpraviti slabe 
navade  

 občutek varnosti 

 prizadevanje za 
vzpostavitev 
funkcionalnega 
življenja otroka 

 prilagajanje aktivnosti 
glede na otrokove 
potrebe in sposobnosti 

 pomoč otroku pri 
učenju 

 dodatne aktivnosti za 
otroke 

 pomen organiziranosti 
življenja 
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 stiska rejnice ob 
otrokovem odhodu  

 poznejša 
racionalizacija rejniške 
dejavnosti ob odhodu 
otrok 

 spodbujanje stikov 
otrok in staršev 

 starši se izmikajo 
stikom 

 nezainteresiranost 
staršev za preživljanje 
časa z otrokom 

 starši se ne držijo 
dogovorov, 
postavljenih na IPS  

 matična družina ne 
spoštuje dogovorov  

 če starši ne 
upoštevajo dogovorov, 
težave v 
organiziranosti 
rejniške družine 

 nesoglasje med rejniki 
in starši 

 starši ne kažejo 
zanimanja za 
sodelovanje z rejniško 
družino 

 neprimerna vzgoja in 
skrb matične družine 

 neprimerni vzorci iz 
matične družine 

 uspešnost rejništva 
pogojena s pripravo 
otroka na samostojno 
življenje 

 želja po večji 
samostojnosti v 
odločanju 

 različne izkušnje 
sodelovanja s starši 

 težava v usklajevanju 
stikov z matično 
družino 

 veliko dela pri 
organizaciji stikov 

 pridobivanje soglasij 
staršev za preživljanje 
otrokovih počitnic  

 starši odločajo o 
otrokovem 
izobraževanju  

 manipulacije staršev  

 neprimerni vzorci iz 
matične družine 

 spreminjanje 
neprimernih vzorcev 
pri otroku 

 neprimerna skrb in 
vzgoja v matični 
družini 

 uspeh rejništva 
(funkcionalno življenje 
otroka) 

 z otrokom dobiš tudi 
njegove starše 

 spodbujanje stikov 
otrok in staršev 

 dobre izkušnje 
sodelovanja s starši 

 pozitivne izkušnje z 
dogovarjanjem stikov 

 otrok izrazi željo po 
stiku 

 prilagodljivost pri 
dogovarjanju stikov 
odvisna od staršev 

 pomoč matični družini 

 dodatna izobraževanja 
o tem, kako pomagati 
zakonskim partnerjem 

 pomembnost 
funkcionalne matične 
družine 

 otrok se uči 
sodelovanja s starši 

 želja otroka ostati pri 
rejniku in imeti stik z 
matično družino 

 neprimeren vzgled 
staršev 

 neprimerna vzgoja 
matične družine 

 poskus manipulacije 
nekaterih staršev 

 neprimerni vzorci iz 
matične družine 

 cilj rejništva pomagati 
in urediti stanje v 
matični družini z 
namenom vrnitve 
otroka v družino 

 uspešnost rejništva 
pogojena z vrnitvijo 
otroka v matično 
družino 

 

Rejnica 1 pove, da je rejništvo celodnevno delo, ki je na vrsti vsak dan, ne glede na 

zdravstveno stanje. O otrocih pravi, da ne povzročajo večjih težav (»Moji otroci so res 

pridni, tako da ni problemov z njimi […]«), čeprav pozneje omeni, da sta oba otroka s 

posebnimi potrebami in ima dekle čustvene in vedenjske motnje, kar je mogoče 
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razbrati iz komunikacije in vedenja (»[…] potem pa še začne kriliti z rokami […]«). 

Dekle je med šolskim letom nameščeno v vzgojnem zavodu in prihaja v rejniško 

družino samo ob koncu tedna in med počitnicami. Rejnica prav tako omenja 

ljubosumnost dekleta na fantka, ki je prišel zadnji, saj temu posveča nekoliko več 

pozornosti, vendar pa poudarja, da ima oba enako rada.  

Rejnica razlaga, da mora družinske aktivnosti prilagajati glede na potrebe in 

sposobnosti otrok, in ker ima dva otroka s posebnimi potrebami, je to še toliko težje. 

Posledično se je spremenila tudi kakovost življenja (»Ni sposoben, da bi nekaj 

spremljal dve uri. On dve minuti nekaj dela pa neha. Recimo, on ni sposoben, da bi 

odigral eno igro človek ne jezi se. Ker je to preveč za njega. […] kvaliteta življenja se 

nam je poslabšala, če tak' gledate. Več omejitev imamo, kot smo jih imeli prej.«).  

Rejnica opaža neprimerno vzgojo matične družine (»[…] Pa se je drla na tega otroka 

v šoli, ne bom rekla grde besede PM, prekleti froc, kaj misliš, da serjem d'nar, da ti 

bom vsak teden nove barvice kupovala al' kaj. […]«), zaradi česar imajo otroci 

neprimerne vzorce vedenja. 

O otrocih pove, da so se sistema v družini navadili, ga sprejemajo in upoštevajo; ob 

sprejetju novega otroka v družino je običajno sicer nekaj težav (jok, poskus 

izsiljevanja), ampak če so postavljene meje, je mogoče tudi to premostiti. Omenja še 

pomen dobre komunikacije in razlage svojih odločitev otroku (»Pa da lepa beseda lepo 

mesto najde. Marsikaj mu moraš razložiti, zakaj to tako.«). 

Rejnica otrokom omogoča dodatne aktivnosti zunaj družine (na primer razni tabori), 

vendar pa se pritožuje, da so nekatere počitniške aktivnosti, ki jih pripravijo 

organizacije, namenjene samo otrokom v rejništvu, ne pa tudi preostalim (biološkim) 

otrokom iz iste rejniške družine. V tem vidi težavo, saj dekle, ki jo ima v rejništvu, noče 

nikamor brez njene hčere, in obratno. Vsi otroci v družini namreč želijo počitnice 

preživljati skupaj. 

Rejnica na kratko omeni hudo stisko, ki jo je doživela ob odhodu otroka iz družine v 

posvojitev, in pomen racionalizacije opravljanja rejniške dejavnosti, čeprav se ob 

vsakem odhodu spopada s čustvi žalosti (»[…] sem jokala kot dež, potem sem še en 

mesec jokala v tušu pa tak, da me ni kdo videl, potem pa, ko pa gredo drugi otroci 

grejo, pa si moraš v glavo dat, da je to tvoja služba. Čeprav ti je hudo, ampak …«). 

Rejnica prav tako omeni, da v stresnih položajih poskuša na težavo pogledati 

racionalno (»[…] zakaj se pa jaz sploh jezim […]) in se umiriti na različne načine 
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(»Sama sebi rečem: Samo dihaj.«). Motivacijo za nadaljnje delo vidi v napredku otroka, 

ki ga je dosegel ob njeni pomoči. 

Kar zadeva sodelovanje z matično družino, ima rejnica slabe izkušnje. Čeprav bi 

morala spodbujati stike med otrokom in starši, ima pri tem težave, saj se starši stikom 

izmikajo z različnimi izgovori (»[…] petnajst do šestih zvečer pokliče, da pa ne more 

prit', zaradi tega, ker imajo v tisti hiši, kjer so oni doma, uši. […]. Odkrito povedano, 

sem rekla: »Jih 'mate vi?« Je rekla: »Ne.« Kaj narediš, če jih ti nimaš v stanovanju, od 

kod bodo prišle? Otroka ne spustiš na dvorišče ven, pa dalje, kaj narediš? Greš z njim 

na igrala ali pa nekaj.«).  

Prav tako starši ne kažejo zanimanja za preživljanje časa z otrokom, ko bi moral ta k 

njim na počitnice (na primer: starši prestavijo čas dopusta na september, ko je otrok v 

šoli).  

Čeprav se v IPS dogovorijo o stikih, počitnicah in podobnem, se starši dogovorov ne 

držijo, zato ima rejnica težave pri organiziranju dejavnosti v svoji družini, saj mora 

aktivnosti zaradi otrok s posebnimi potrebami prilagajati njunim zmožnostim. Zaradi 

takšnih in podobnih položajev se pojavljajo nesoglasja med rejnico in starši. Kljub temu 

se rejnica trudi, z njimi redno stopi v stik in jih obvešča o otrocih, vendar starši ne 

kažejo zanimanja za sodelovanje (na primer: obiski zdravnika, psihologa, govorilne ure 

v šoli).  

Rejništvo je po mnenju rejnice uspešno, če otroka pripravi na samostojno življenje 

(»[…] da je sposoben nekaj opraviti sam. Ali je to it' v knjižnico in si 'zbrati knjigo pa 

prit' varno domov al' it' v trgovino ali iz šole domov, pač nekaj, da ne potrebuje podpore 

nekoga […]«), kar je po mojem mnenju težka naloga, saj ti otroci običajno pridejo v 

rejniško družino z velikimi primanjkljaji na različnih področjih življenja. 

 

Rejnica 2 otroke opisuje kot »cukrčke« in »zlate otroke«, ki ne povzročajo večjih težav, 

z njimi ima dober odnos, rejništvo pa opisuje kot celodnevno delo. Otroci imajo do nje 

zelo ljubeč odnos in jo kličejo babi, njenega moža pa dedi. Rejnica kaže veliko skrb za 

otroke in jim omogoča tudi dodatno pomoč v drugih institucijah (zdravnik, psihiater …). 

Delo z otroki po njenem mnenju ni težavno (»[…] saj pravim, lahko bi imel deset takih 

otrok […]«). Poskuša jim pomagati pri razvijanju njihovih potencialov, še posebej pri 

izobraževanju, pri čemer tudi poudarja pomen postavljanja meja.  

Rejnica otrokom omogoča dodatne aktivnosti zunaj družine (na primer: skavti, obisk 

bazena, drsališča, počitnice na kmetiji), pri čemer poskuša upoštevati njihove želje.  
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Rejnica pove, da so trenutki, ki so psihično naporni (»[…]Te sesuje, a veste, sigurn, 

da te sesuje […]«), ampak jih poskuša sproti reševati z otroki (na primer: na sprehodih). 

Sama se v stresnih trenutkih poskuša sproščati s hojo, pogovorom s prijateljicami ali 

pa kako drugače. Rejnica priznava, da je bolj občutljiva zaradi starosti (»[…] Leta že 

prinesejo svoje.«).  

Rejnica ima različne izkušnje sodelovanja s starši in si prizadeva za to, da težav ne bi 

bilo. Pri tem pa poudarja, da starši poskušajo manipulirati z otroki in kako pomemben 

je zato dober odnos s starši, saj lahko s tem zaščiti otroke (»[…] Veliko bolje je, da 

imaš s starši dobre odnose, ker ne bodo grdo govorili čez tebe, pa bo otrok malo 

zaščiten, če le moreš […]«).  

Težave ima pri pridobivanju soglasij staršev, da lahko gre otrok z njimi na morje ali da 

ga lahko pošlje drugam na počitnice (na primer: na kmetijo k prijateljici), kar jo resnično 

mori, želi si več samostojnosti pri odločanju. Pozneje doda, da se samo zaradi 

pomanjkanja pravic rejnikov za rejništvo ne bi odločila še enkrat. Meni, da imajo starši 

do rejnikov pri vzgoji otrok visoka pričakovanja (»[…] Prej so komaj lezli, zdaj bi hoteli 

imet' same odličnjake in nevemkaj […]«).  

 

Veliko dela ima pri organizaciji stikov, saj ima štiri otroke in je težko uskladiti stike vseh 

otrok z vsemi njihovimi ožjimi sorodniki, še posebej v obdobju počitnic, ko so veliko na 

morju (»[…] Imajo pa stik z mamo, pa z atom, pa starim atom ... Potem pa računajte: 

štiri družine ... […] z vsakim ločeno […] Saj to se med seboj nič ne pogovarjajo, 

nobeden. Ne stare mame, ne ati, ne mame, vsi skregani ane. In pol vse to spravljat' ... 

Pestro, no, pestro.«).  

Do otrok ima zelo zaščitniški odnos, saj ne želi, da bi bili dodatno prizadeti, kadar starši 

ne pridejo na srečanje, tako pove zgodbo o dečku: »[…] Z atom ima tako prepoved 

stika, samo zadnjič mu ga je center omogočil. […] In ga ni bilo. Po treh letih pa pol bi 

ga prvič videl, pa ga ni bilo. […] Ob devetih je bilo tisto srečanje in ob osmih je pa 

napisal, da se je nekaj razjezil in da ne more it', ne. Po treh letih pa pol. Ja, tako je to... 

[…] Tamalemu sploh nismo povedali, ker sem jaz slutila in mu sploh nisem nič govorila, 

no. Če tak' vem, pol sem rajši tiho.« 

Rejnica opaža posledice neprimerne vzgoje otroka in skrbi zanj v matični družini, pri 

čemer so otroci s seboj prinesli tudi neprimerne vzorce. Med pripovedovanjem o 

otrocih razlaga, kako jim je pomagala premostiti travme in slabe izkušnje tako, da bi jih 
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pri tem čim manj dodatno stigmatizirala in obremenila. Otroci se pri njej počutijo varne 

in sprejete. 

Na vprašanje, kaj po njenem mnenju pomeni, da rejništvo uspe, je odgovorila, da še 

pri nobenem od otrok ni tako daleč, da bi se rejništvo prenehalo, in ne more reči, ali je 

bilo uspešno. Je pa med intervjujem večkrat razlagala svoje izkušnje pri vzgoji otrok, 

iz tega sem razbrala njeno prizadevanje, da bi pri otrocih na različne načine spremenila 

neprimerne vzorce vedenja in jim dala pogoje za funkcionalno življenje. To bi glede na 

zavzeto pripovedovanje lahko označili kot nekakšen uspeh rejništva po njenem 

mnenju. 

 

Rejnica 3 rejništvo opisuje kot novo doživetje, odločitev za izvajanje te dejavnosti tako 

ne more biti začasna odločitev, kot razlaga: »Nekaj lahko kupiš in vrneš, imaš možnost, 

rok za vračilo nečesa, otroka pa ne.« Pravi, da je to celodnevno delo z otrokom in 

starši. Rejnica je bila pred prvo namestitvijo negotova, saj rejništva pred tem ni poznala 

in ni vedela, kako se bo odzvala v različnih situacijah. Pri vzpostavitvi stika ob prvi 

namestitvi deklice ji je pomagala njena hči, saj je to deklico že poznala od prej in je »z 

njo lažje navezala stik, ker sta si zaupali«. Zase je rekla, da je potrebovala kar nekaj 

časa, da si je pridobila njeno zaupanje, a da ima zdaj z vsemi otroki dober odnos in z 

njimi nima večjih težav. Pove, da moraš skupaj z otrokom raziskovati, komunicirat in 

iskati pot. 

Otrok s posebnimi potrebami nima, ima pa dve deklici, ki imata težave pri učenju, zato 

jima pri tem pomaga (»[…] Ampak zame tudi to ni težava. Mi se pač učimo, ker sem 

se jaz za to odločila in jaz za to namenim več časa.«).  

Rejnica je poudarila pomen postavljanja meja in razlage svojih odločitev otroku, saj s 

tem ta dobi občutek varnosti (»Ja, razložiti je treba, zakaj to ni v redu. In potem otroci 

sprejmejo, ker se čutijo varne, ko ti skrbiš zanje, otroci v resnici rabijo omejitve. Rabijo 

omejitve, oni rabijo pravila, za svojo varnost. […]«). Prav tako mu moraš razložiti 

njegove dolžnosti in mu hkrati biti vzgled. 

Rejnica pravi, da otroci s sabo prinesejo neprimerne vzorce iz matične družine in da je 

rejnikova naloga, da odpravi te »slabe navade« in si prizadeva za vzpostavitev 

funkcionalnega življenja. Družinske aktivnosti prilagaja glede na potrebe in 

sposobnosti otrok, vendar je potrebovala čas, da je ugotovila, kaj komu ustreza.  
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Otrokom omogoča dodatne aktivnosti, kar povezuje s stroški in pojasnjuje, da vso 

rejnino porabi za otroke. Pomembno se ji zdi, da si zna rejnik organizirati življenje, saj 

je v rejniško družino vpetih veliko oseb.  

Pove tudi, da s partnerjem veliko pomagata matičnim družinam, kar se ji zdi zelo 

pomembno, saj »[…] z otrokom dobiš tudi njegove starše […]«. S partnerjem sta šla 

na izobraževanja in tečaje o tem, kako pomagati zakonskim partnerjem, ker so po 

njenem mnenju zakonski partnerji ključni za to, kako bo otrok živel v tej družini. Rejnica 

navaja primer staršev, ki so ob njuni pomoči prenehali uživati alkohol in poskušajo 

spremeniti življenje, vendar želi deklica teh staršev za zdaj kljub temu ostati v rejniški 

družini, hkrati pa imeti kakovosten stik z matično družino.  

Oba s partnerjem imata stike s starši in jih spodbujata tudi med starši in otroki. Navaja 

dobre izkušnje sodelovanja s starši in pozitivne izkušnje z dogovarjanjem o stikih. Stike 

tako lahko določajo glede na želje otrok (»[…] jaz imam srečo, rečem, da imam s temi 

stiki odprte roke, da smo v teh dogovorih s starši toliko napredovali, da si sami 

določimo stik. Ko ima otrok potrebo ali pa željo, da bi želel k staršem, se enostavno 

pokličemo, se dogovorimo […] otrok lahko gre, kadar si sam zaželi iti. Jaz pa nimam 

problemov, da bi se mogla držati neke ure in bi. Da, bi zdaj jaz omejevala to. […]«). 

Pozneje doda izjemo, da se pri starših ene od deklic držijo dogovorjenega časa, ker 

starši »niso fleksibilni« in bi potem to izkoriščali. Dodaja, da mora vsak rejnik sam 

ugotoviti, s katerimi starši se lahko dogovarja na kakšen način.  

Rejnica govori o primerih neprimerne vzgoje v matični družini in neprimernem zgledu 

staršev ter posledicah tega. Poudarja pomembnost funkcionalne matične družine, saj 

se otrok šele takrat lahko vrne v to družino (»[…] ker mora biti matična družina 100-

odstotno zdrava, da se lahko otrok vrne […]«). 

Rejnica pravi, da je cilj rejništva »pomagati in urediti stanje v matični družini, da se bo 

ta otrok lahko vrnil v to družino«, rejništvo pa je uspešno šele, ko se otrok lahko vrne 

v matično družino.  

 

 

Vse rejnice povedo, da je rejništvo celodnevno delo in da imajo z otroki dober odnos. 

Zelo pomembna se jim zdi primerna vzgoja s postavljanjem meja, dobro komunikacijo 

in razlago svojih odločitev otroku, saj s tem ta pridobi občutek varnosti. Rejnice 

otrokom tudi omogočajo razne dejavnosti zunaj rejniške družine. Vse opažajo 

neprimerne vzorce vedenja otrok, ki so jih ti dobili ob neprimerni vzgoji v matični 
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družini. Rejnice imajo različne izkušnje sodelovanja z matičnimi družinami, vse pa 

poudarjajo pomen dobre organizacije, saj imajo veliko dela pri urejanju stikov otrok s 

starši. Samo ena rejnica je povedala, da s partnerjem osebno pomagata matičnim 

družinam pri vzpostavljanju ustreznejšega načina življenja. 

Vse si zelo prizadevajo za to, da bi otroke naučile samostojnosti in jih pripravile na 

funkcionalno življenje. 

 

 

Sodelovanje s centri za socialno delo 

 

Tabela 9: sodelovanje s centri za socialno delo  

Sodelovanje s centri za socialno delo 

Rejnica 1 Rejnica 2 Rejnica 3 

 iskanje pomoči na 
CSD 

 CSD se ne odzove na 
izmikanje staršev 

 trud socialnih delavk 
 

 pomanjkljive 
informacije na začetku 

 pričakovanje 
drugačnih stikov s 
CSD 

 CSD je imel pomisleke 
zaradi starosti in 
čustvenosti 

 CSD obljubil pomoč pri 
vpisu otroka na 
nadaljnje 
izobraževanje 

 iskanje pomoči na 
CSD 

 dobro sodelovanje s 
CSD 

 dobra podpora CSD 

 pomoč socialne 
delavke odvisna od 
njene angažiranosti 

 pričakovanje 
drugačnih stikov s 
CSD 

 strogost, previdnost 
socialne delavke 

 sprva občutek 
nesprejemanja ob 
stiku s socialno 
delavko 

 uvid v pravilnost 
postopka socialne 
delavke 

 iskanje pomoči na 
CSD 

 dobra izkušnja s CSD 

 dobro sodelovanje s 
CSD 

 dovolj podpore CSD 

 iskanje pomoči na 
CSD 

 

Rejnica 1 pravi, da je v preteklosti že iskala pomoč v zvezi z organizacijo stikov na 

CSD, ampak ji niso mogli nič pomagati. Kritizira kratek delovni čas in to, da CSD 

dovoljuje izmikanje staršev, ki se ne držijo dogovorov. Pohvali trud socialne delavke z 

besedami: »Ona socialna delavka naredi, verjemite, vse in še preveč.« Večjo težavo 

kot pri sodelovanju s CSD vidi v obstoječi zakonodaji. 
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Rejnica 2 je povedala, da so na začetku od CSD dobili pomanjkljive informacije o 

poteku rejništva in njeni odgovornosti, z informacijami o otroku pa je zadovoljna. 

Presenetil jo je odziv CSD, pričakovala je, da bodo veseli pomoči nove rejnice, 

pravzaprav pa so izrazili zaskrbljenost zaradi njene starosti in prevelike čustvenosti in 

še zdaj ne ve, kaj so na CSD mislili s tem. Povedali so ji, da je rejništvo dobila zaradi 

značaja moža (»[…] Mož je bil bolj nasmejan, pa se je režal. Nakar so mi potem rekli, 

da sem preveč čustvena pa ne vem kaj. Da če mož ne bi bil tak, ne bi dobila rejništva. 

[…]«)  

Pozneje se je izkazalo, da imajo na CSD posluh za otroke, saj so pripravljeni pomagati 

otroku v rejništvu pri vpisu v šolo (gimnazijo), kljub temu da se oče s tem ne strinja. 

Rejnica je sodelovanje s CSD pohvalila, meni pa, da kljub dobremu delu CSD obstajajo 

razlike med socialnimi delavkami (»[…] Je pa tudi od socialne delavke odvisno, na 

kako naletiš. Nekatere so bolj take, druge... […]«) . 

 

Rejnica 3 je pričakovala drugačen prvi stik s socialno delavko na CSD. Pričakovala je, 

da ju bodo pričakali z veseljem in navdušenjem, ker želita pomagati in narediti nekaj 

dobrega. Doživela je strog in previden odnos socialne delavke, dobila je občutek, da 

si socialna delavka ne želi, da bi postala rejnika. Pozneje je spoznala, da je takšna 

previdnost socialne delavke razumljiva, saj se ljudje iz raznih vzrokov odločajo za 

rejništvo. Rejnica je kritična do rejnikov, ki se odločajo za rejništvo iz nepravih razlogov 

(»[…] Da grejo iz nekih svojih lastnih potreb delat to licenco in ne zaradi tega, da bi res 

želeli pomagati, ampak da zadovoljijo svoje lastne potrebe.«).  

Ob težavah se obrne na CSD, pohvalila je socialno delavko: »In jaz imam zelo dobro 

strokovno delavko in v redu sodelujeva, na razpolago mi je, kadarkoli jo lahko 

pokličem, kadarkoli lahko pridem do nje, ne da je to uradna ura in moram priti, ne vem, 

v sredo. Jaz jo lahko pokličem, se zmeniva, se dobiva, imam tudi njeno privatno 

številko v nujnih primerih, a je nikoli nisem uporabljala.« Rejnica nima nobenih pripomb 

na delo CSD. 

 

 

Rejnice so zadovoljne z delovanjem centra za socialno delo in s socialnimi delavkami. 

Zaznati je, da so te zelo požrtvovalne in naredijo vse, kar je v njihovi moči, da pomagajo 

otrokom in rejnikom, ko se znajdejo v stiski. 
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Izobraževanja, delavnice in druge aktivnosti rejnikov 

 

Tabela 10: izobraževanje, delavnice in druge aktivnosti rejnikov  

Izobraževanja, delavnice in druge aktivnosti rejnikov 

Rejnica 1 Rejnica 2 Rejnica 3 

 začetno izobraževanje 
nepotrebno in 
neučinkovito 

 na izobraževanju za 
kandidate rejništvo 
predstavljeno nerealno 

 na izobraževanju 
poudarek o dolžnostih 
rejnika 

 na izobraževanjih 
idealizirajo rejništvo 

 skupinska srečanja 
rejnic enkrat na mesec 

 delitev izkušenj in 
pomoč socialnih 
delavk na skupnih 
srečanjih 

 prelaganje 
odgovornosti za 
iskanje informacij na 
druge 

 zanimiva 
izobraževanja na CSD 

 dovolj izobraževanj 

 dodatno 
samoizobraževanje 

 dovolj izobraževanj 

 primerna 
izobraževanja 

 izobraževanja na CSD 

 dodatna izobraževanja 
na društvu 

 zanimiva 
izobraževanja 

 kritika Rejniškega 
društva Slovenije 

 aktivno sodelovanje v 
društvu rejnic iz 
rejničinega kraja 

 težave pri financiranju 
društva 

 količina izobraževanja 
je primerna 

 izobraževanje v 
Ljubljani 

 premalo izobraževanj 
po vsej Sloveniji 

 izobraževanja v 
lokalnem CSD 

 pridobivanje informacij 
po potrebi 

 skupinska srečanja 
rejnic 

 vsebino delavnic 
izberejo rejnice 

 vsebina delavnic je 
prilagojena potrebna 
rejnic 

 pomen izobraževanja 

 dodatno 
samoizobraževanje 

 nenehno 
izobraževanje 

 sodelovanje v 
rejniškem društvu 

 srečanje rejniških 
družin 

 

Rejnica 1 je povedala, da je bilo začetno izobraževanje nekoristno. To je bilo po njenih 

besedah preveč olepšano, govora je bilo samo o dolžnostih rejnika, ni pa vključevalo 

nobene prakse.  

Na CSD imajo organizirana skupinska srečanja rejnic enkrat na mesec, pogovarjajo 

se o raznih težavah, tam je tudi socialna delavka, ki skrbi za strokovno pomoč (»[…] 

Na primer neki otrok hodi preveč na internet in potem, kaj naj ta rejnica naredi. Pa 

socialna delavka pove svoje, me svoje izkušnje povemo, delimo izkušnje.«).  

Rejnica pove, da pogreša natančnejše informacije o rejništvu in da so podatki v vsej 

zakonodaji preveč razpršeni: »Tako kot dobiš navodila za pralni stroj, tako bi rabil 

navodila za izvajanje rejništev. Kaj lahko profitiraš, da si na primer prihraniš denar, 
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bom rekla. Ali pa, kaj jaz vem, vrtec. Vložite znižano plačilo v mesecu novembru, v 

šolo prinesite rejniško pogodbo, da ne rabite plačevati kosila pa malice, na Zvezi 

prijateljev mladine lahko vložite vlogo za projekt Botrstvo, me razumete? Ne pa, da si 

sam. Opcij je veliko, ampak iskati jih moraš. Saj to ni moje delo. To bi moralo biti nekje 

napisano. Saj socialna delavka pa trdi, da to tudi ni njeno delo. Zakaj? Ker ona se mora 

ukvarjati z otroki, ne pa kje bom jaz kaj lahko uveljavljala.« Rejnici se ne zdi pošteno, 

da mora vse informacije poiskati sama.  

Rejnica pohvali zanimiva in poučna izobraževanja na CSD, kjer je prijavljena, zdi se ji, 

da dobi dovolj strokovnega znanja, dodaja pa, da se vedno lahko izobražuješ še sam 

(»[…] če maš interes, lahko vzameš knjigo […]«). 

 

Rejnici 2 se zdi, da imajo izobraževanj dovolj. Pove, da društvo rejnic iz njenega kraja 

trikrat na leto organizira razna predavanja in da se udeležuje tudi predavanj na CSD, 

kjer je prijavljena ona, in na CSD, kjer so prijavljeni otroci. Predavanja so ji všeč. 

Rejniško društvo Slovenije ji ni všeč zaradi, po njenem mnenju, neprimerne 

organizacije, njihovega načina financiranja in ravnanja z denarjem.  

Rejnica aktivno sodeluje v društvu rejnic iz njenega kraja. O lokalnem društvu pove, 

da je zelo aktivno, vendar ima težave pri financiranju: »In tudi to naše društvo XXX res 

veliko naredi za te otroke, lahko rečem. Imamo veliko tega. Za novo leto peljemo vedno 

ali pa peljejo otroke, potem je spomladanski piknik, morje, jesenski piknik pa še te so, 

no, počitnice, ja morje. Veliko je tega. In to je samo iz tega, kar sami naberemo donacij, 

to je to. Od občine nekaj, zelo malo.«  

Rejnica ne govori o samoizobraževanju (prebiranju dodatne literature), po mojem 

mnenju zato, ker ima težave z očmi in na blizu vidi slabo (na daljavo sicer dobro). Bere 

lahko samo krajši čas (do 5 minut), več ji pa zdravnik odsvetuje.  

 

Rejnica 3 meni, da je količina izobraževanj primerna, moti jo le, da izobraževanja 

organizirajo le v Ljubljani. Na pobudo rejnic pa bodo izobraževanja v prihodnosti tudi v 

drugem kraju. Rejnica v tem primeru govori o izobraževanjih na državni ravni. 

Izobraževanja na lokalni ravni prirejajo v lokalnem CSD. Rejnica se udeležuje tudi 

skupinskih srečanj rejnic, kjer si lahko same izberejo temo ali pogovor ali kakšno 

specifično tematiko. Rejnica pove: »Zelo, zelo razgibano imamo in v redu, odprto. 

Delamo tisto, kar želimo delati, oziroma tisto, kar potrebujemo, bom rekla. Ker imajo 
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rejnice različne probleme.« Na delavnicah se rejnice učijo, kako postopati v 

nevsakdanjih situacijah z otroki v rejništvu.  

Rejnica doda, da gresta z možem večkrat na dodatna samoplačniška izobraževanja, 

in poudari pomen nenehnega izobraževanja. Sama je tudi aktivna članica rejniškega 

društva. Lepo se ji zdi, da prek rejniškega društva organizirajo srečanje rejniških 

družin, na katerem se lahko zberejo takšne družine iz vse Slovenije. 

 

 

Rejnice ugotavljajo, da CSD ponuja dovolj izobraževanj ter da so ta zanimiva. 

Poudarjajo pomen sodelovanja na skupinskih srečanjih rejnic, saj lahko tam aktivno 

predelujejo svoja doživljanja in morebitne težave, s katerimi se spopadajo. Dve rejnici 

se prav tako z veseljem udejstvujeta v raznih rejniških društvih, ki organizirajo 

aktivnosti za otroke, in lahko izmenjujeta mnenja z drugimi. Omenjata še pomen 

samoizobraževanja. 

 

 

ZAKONSKA UREDITEV REJNIŠTVA 

 

V tej kategoriji sem predstavila pomisleke oziroma želje po spremembi zakona, ki so 

jih navajale rejnice, kar pa zanje hkrati pomeni izziv, s katerim se morajo vsakodnevno 

spoprijemati. 
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Tabela 11: zakonska ureditev rejništva  

Zakonska ureditev rejništva 

Rejnica 1 Rejnica 2 Rejnica 3 

 premalo dolžnosti in 
preveč pravic staršev 

 premalo pravic in 
preveč dolžnosti 
rejnikov 

 ni natančnega načrta 
za delo s starši 

 za starše niso določeni 
cilji in obveznosti 

 za starše niso 
določene sankcije pri 
neupoštevanju 
dogovorov 

 prenizka rejnina 

 stroški za dodatne 
aktivnosti otroka 

 predlog dodatnega 
denarja za obdobje 
počitnic za otrokove 
aktivnosti  

 neprimerna 
zakonodaja pri 
dodatku za velike 
družine 

 nestrinjanje in pritožbe 
na obstoječo 
zakonodajo glede 
dodatka za velike 
družine 

 nekatere pozitivne 
spremembe ob 
spremembi zakona v 
letu 2013 

 premalo zaposlenih na 
CSD 

 preveč otrok na eno 
socialno delavko 
 

 nestrinjanje z besedo 
rejnica 

 premalo pravic 
rejnikov 

 premalo pravic pri 
odločanju o otrokovem 
šolanju  

 želja po več pravicah 

 želja po večji 
samostojnosti v 
odločanju 

 odgovornost za 
otrokove poškodbe  

 finančna neodvisnost 
od rejnine 

 racionalno ravnanje z 
rejnino 

 dovolj visoka rejnina 

 pozimi del rejnine 
ostane 

 prihranke izkoristijo 
poleti za dopust 

 stroški za dodatne 
otrokove aktivnosti  

 stari starši in sorodniki 
ne bi smeli imeti 
možnosti rejništva, 
ampak samo 
skrbništvo 

 več mlajših rejnic, ki 
so zaposlene 

 rejniki bi lahko postali 
samo finančno 
neodvisne osebe 

 delovanje socialnih 
delavk omejeno z 
zakoni 

 neprimerna izbira 
rejnikov na CSD 

 večji nadzor nad izbiro 
kandidatov za rejnike 

 potrebna sprememba 
zakonodaje 

 potrebni strožji kriteriji 
za pridobitev 
dovoljenja 

 neodobravanje 
napovedanih novih 
sprememb zakona 

 sprememba postopkov 
pri odvzemu otroka 

 predolgo življenje 
otrok v neprimernih 
razmerah 

 finančna neodvisnost 
od rejnine 

 dovolj visoka rejnina 

 želja po višji rejnini 

 predlog regresa za 
poklicne rejnike 

 stroški za dodatne 
otrokove aktivnosti  

 premalo plačano delo 
poklicnih rejnikov 

 višje plačilo dela 
poklicnih rejnikom 

 premalo socialnih 
delavcev 

 CSD dobi premalo 
informacij o matični 
družin 

 delovanje socialnih 
delavk omejeno z 
zakoni 

 potreba po strokovni 
pomoči 

 težava v financiranju 
rejniškega društva 

 več večjih družabnih 
srečanj rejnikov 

 

Rejnica 1 pove, da imajo biološki starši premalo dolžnosti in veliko pravic. Zakon jim 

ne predpisuje nobenih natančnih rokov za napredovanje oziroma vzpostavljanje 
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funkcionalnega stanja družine (»[… ] tu vsi tako njih v vatici nosijo«). Po njenem 

mnenju imajo rejniki mnogo preveč zadolžitev, ki bi jih morali prenesti na starše. Center 

za socialno delo s starši ne naredi natančnega načrta, v katerem bi jim postavili meje, 

do kdaj si morajo urediti dom, do kdaj si morajo urediti službo in drugo. Kljub temu da 

v zakonu piše, da je rejništvo začasna oblika namestitve, nikjer ne piše, kako dolga je. 

Rejnica poudarja, da je otrok lahko v rejništvu do 18. ali 26. leta oziroma dokler se ne 

prenehajo razlogi, zaradi katerih so ga oddali v rejništvo. Vendar pa rejnica pri tem 

omenja, da starši pogosto ne kažejo zanimanja za to, da bi se otrok vrnil k njim, in se 

tudi ne potrudijo, da bi v svojem načinu življenja karkoli spremenili. Rejnica meni, da 

je staršem treba postaviti stroge meje in jim predpisati načrt za ureditev težav. 

Predlaga, da bi starše sankcionirali, če se ne bi držali dogovorov, in kot sankcijo 

predlaga: »[… ] naj jim vzamejo socialno pomoč ali pa nekaj.« 

Rejnica je povedala, da se ji zdi rejnina prenizka: »[…] če mene vprašate, jaz dobim 

manj kot pa ona, ko gori leži, ker ima socialno pomoč večjo kot jaz, ki delam, pa sem 

v službi 24 ur na dan […].« 

Pripoveduje, da ima z otroki veliko stroškov, saj rastejo in je vedno znova treba 

kupovati nova oblačila in preostale pripomočke, in poudarja, da ni upravičena do 

izredne socialne pomoči. Navaja primer iz Avstrije, kjer je zakon urejen boljše in rejniki 

dobijo dodatek za šolo. Rejnica bi si želela, da bi predpis tudi pri nas spremenili tako, 

da bi določili finančni dodatek za počitnice, saj je veliko stroškov z dodatnimi 

aktivnostmi zunaj družine (na primer: kopanje v bazenu, drsanje, tabori, morje). 

Razočarana je, da niso upravičeni do dodatka za veliko družino: »Ko je treba dati 

dodatek za veliko družino, smo ga upravičeni? Nismo. So ga pa upravičeni tisti, ki 

imajo tri otroke iste družine. Zdaj mi pa te povejte, kakšna je razlika med mojimi pa 

njihovimi.« Rejnica se je zaradi tega pritožila na pristojno ministrstvo in za pomoč 

prosila varuha človekovih pravic. V odgovor je z ministrstva dobila le razlago zakona, 

od varuha človekovih pravic pa telefonski klic, v katerem ji je ta obljubil pomoč, vendar 

se do danes ni zgodilo še nič.  

Rejnica pravi, da se je sicer nekaj vseeno premaknilo na bolje, saj lahko po spremembi 

zakona v letu 2013 lažje ureja zdravstveno zavarovanje za otroke.  

Poudarila je še, da so delavke na CSD preobremenjene in zaradi tega ne zmorejo 

kakovostno opravljati svojega dela. Predlaga, da bi vsaka delavka imela v obravnavi 

največ od 20 do 30 otrok.  
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Rejnica 2 se ne strinja z uradnim poimenovanjem rejnica (»Strašno me boli beseda 

rejnica«). Raje bi videla, da jo imenujejo skrbnica Veseli jo, da se otrokom zdaj reče 

otroci, ne več rejenci, kot je bilo pred spremembo zakona. Meni, da ima premalo pravic 

pri odločanju o prihodnosti otroka. Moti jo, ker ne sme odločati o tem, v katero šolo bo 

šel. Trenutno mora za vse pomembnejše odločitve spraševati starše, sama pa 

priznava, da se v dobro otroka vseh pravil ne drži, s čimer tvega sankcije, in dodaja: 

»Meni mož reče: Veš kaj, sej za tebe na stara leta ne bo treba skrbet', ker boš tako v 

zaporu.« 

Rejnico nenehno skrbi, ker je zakonsko odgovorna za vse, kar bi se otrokom lahko 

zgodilo med rejništvom. Ne zdi se ji pošteno, da zakon nalaga takšno odgovornost 

rejnikom, saj so zaradi tega velikokrat prikrajšani otroci, ki jim rejniki ne dovolijo iti na 

dodatne aktivnosti zaradi strahu, da bi se poškodovali.  

Rejnica in njen mož od rejnine nista finančno odvisna, saj ima ona dovolj visoko 

pokojnino in mož plačo. Rejnina se ji zdi dovolj visoka in če je skrbnejša, ji čez zimo 

ostane nekaj denarja, kar lahko potem izkoristijo za poletni dopust. Povedala je še, da 

je kar precej stroškov za dodatne aktivnosti otrok (»[…] Potem pa računajte, štiri za na 

drsališče, pa štiri za rolerje, pa štiri kolesa, pa štiri za to, pa […]«). 

Ne strinja se, da imajo lahko stari starši in sorodniki možnost rejništva otrok. Predlaga, 

da bi bilo v takšnem primeru dovoljeno samo skrbništvo.  

Glede rejništva v prihodnosti predlaga, da bi vanj vključevali več mladih rejnic, ki so 

zaposlene in so finančno neodvisne (»[…] Pa mlajše bi tudi, magari sem jaz toliko 

stara, je treba iti na mlajše […]«). Zdi se ji, da CSD trenutno za rejnike izbira tudi 

neprimerne kandidate. Želi si, da bi preverjali finančno stanje bodočih rejniških družin, 

na splošno meni, da bi moral biti proces izbire rejnikov bolj pod nadzorom. Opaža pa 

tudi, da so socialne delavke zelo omejene z zakoni, čeprav bi mogoče želele kaj 

narediti drugače. 

 

Rejnica 3 si želi, da bi spremenili zakonodajo, meni, da je trenutni postopek za 

pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti preveč ohlapen, in po njenem 

mnenju dobijo dovoljenje tudi neprimerni kandidati.  

Rejnica ne odobrava predlaganih sprememb zakona glede omejitve trajanja rejništva 

in pravi: »[… ] zato ta zakon, ki je zdaj v pripravi, da naj bi po sedmih letih otrok šel 

drugam ali da naj ne bi bil tako dolgo v rejništvu, ne vem, ne vem, kako si to 

predstavljajo ti ljudje, ki določajo zakon. [… ] Če bi nekdo zdaj po sedmih letih rekel, 
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da se moraš po sedmih letih vrniti, ker je pač tak zakon, ne vem, kam bi umestili tega 

otroka, če družina ne bi bila zdrava.[…]«. 

Želi si spremembe postopka za odvzem otroka, zdi se ji, da je ta prepočasen in tako 

otroci po nepotrebnem trpijo v neustreznih življenjskih razmerah. Ne ve natanko, ali je 

krivda v zakonodaji ali v CSD, vendar se ji to zdi velika pomanjkljivost.  

Rejnica pove, da so finančno neodvisni od rejnine in da bi bilo sicer boljše, če bi bila 

rejnina višja, ampak je tudi s trenutnim stanjem zadovoljna. Predlaga regres za 

poklicne rejnice, da bi si lahko privoščile dopust.  

Rejnica oriše, kakšni stroški nastajajo pri zagotavljanju dodatnih aktivnosti za otroka. 

Meni, da bi moralo biti plačilo dela poklicnih rejnic nekoliko višje: »[… ] da bi bila plača 

vsaj, kaj vem, vsaj kakih 300 evrov plus rejnina. Če že govorimo o poklicu ali pa, ne 

vem, saj ni treba, da je 700 evrov, ampak 300 bi pa mogoče lahko bila, če je že to to.«  

Izrazila je mnenje, da je socialnih delavk premalo, otrok pa ogromno. Tudi ona oziroma 

tudi drugi rejniki včasih potrebujejo strokovno pomoč prezasedene socialne delavke. 

Rejnica je povedala, da center za socialno delo dobi premalo podatkov o otroku in o 

njegovi družini, šele pozneje rejniki ugotovijo, v kakšnih razmerah so živeli otroci in 

kako so starši ravnali z njimi. Meni, da socialne delavke naredijo vse, kar lahko, saj so 

omejene z zakoni. Rejnica je imela srečo, da je otroke, ki jih je sprejela v rejo, poznala 

že od prej, ker so bili iz njenega domačega okolja.  

Omenila je, da področje financiranja rejniškega društva ni urejeno in se to financira s 

pokroviteljstvom, kar vidi kot težavo ureditve rejništva v Sloveniji, težave so tudi pri 

organizaciji srečanj rejniških družin. Kot rešitev predlaga, da bi bilo dobro, če bi 

skupnost centrov za socialno delo Slovenije organizirala neformalna srečanja, na 

katerih bi se rejniške družine med seboj spoznale in se družile, saj se trenutno v 

Ljubljani na seminarjih družijo le rejnice.  

 

 

Vse rejnice se pritožujejo nad obstoječo zakonodajo in si želijo sprememb, vsaka 

izhaja iz svojih izkušenj, zaradi česar so te pripombe zelo raznolike. Vse pa se strinjajo, 

da so socialne delavke pri svojih dejanjih na CSD preveč omejene z zakonodajo.  
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PREDNOSTI NI SLABOSTI REJNIŠTVA  

 

Prednosti in slabosti rejništva sem zapisala glede na to, kar sem kot prednost ali 

slabost zaznala iz pripovedovanja rejnic. Nekatere so tudi neposredno povedale, kaj 

je po njihovem mnenju prednost ali slabost. Pomanjkljivosti, ki jih rejnice vidijo v 

zakonodaji, so tudi slabosti rejništva z njihovega vidika, vendar jih nisem dodala v tej 

kategoriji, ker so podrobneje predstavljene v svoji kategoriji: zakonska ureditev 

rejništva.  

 

Tabela 12: prednosti in slabosti rejništva 

Prednosti in slabosti rejništva 

Rejnica 1 Rejnica 2 Rejnica 3 

 rejništvo je primeren 
ukrep 

 skupno preživljanje 
časa z otrokom 

 ljubezen 

 prednost poklicnega 
rejništva v 
samoorganizaciji dela 

 soodločanje otrok pri 
nekaterih aktivnostih v 
družini 

 nekateri starši želijo 
več stikov, vendar te 
omejuje CSD 

 nezainteresiranost 
staršev za vrnitev 
otrok k njim 

 dobivanje različnih 
informacij od drugih 
rejnic o delu CSD 

 slaba skrb za otroka v 
vzgojnem zavodu 

 slabo urejena finančna 
plat rejništva 

 težave pri urejanju 
stikov z matično 
družino 

 vse možnosti in 
ugodnosti v povezavi z 
rejništvom niso nikjer 
zapisane 
 

 rejništvo je dober 
ukrep 

 skupno preživljanje 
časa z otrokom 

 enak odnos do otrok v 
rejništvu kot do 
bioloških otrok 

 rejnike otroci kličejo 
dedi in babi 

 otroci sodelujejo v 
vseh družinskih 
aktivnostih 

 občutek varnosti 

 pomen dela z matično 
družino 

 ljubezen 

 strah nekaterih 
rejnikov pred 
odgovornostjo za 
otrokove poškodbe  

 večji nadzor nad 
rejništvom 

 večji nadzor nad rejniki 
in otroki 

 neprimerno ravnanje 
nekaterih rejnikov do 
otrok 

 nekateri rejniki se 
izogibajo nadzoru 
CSD 

 posledica dela z 
otrokom so pozitivni 
rezultati 

 otrok sodeluje v vseh 
družinskih aktivnostih 

 velika preizkušnja – 
postopno 
napredovanje v 
uspešnosti stikov  

 otrok v rejništvu kot 
biološki otrok 

 rejništvo boljše kot 
vzgojni zavod 

 v rejništvu kot v družini 

 ljubezen, pozornost 

 skupno preživljanje 
časa z otrokom 

 umik otroka iz biološke 
družine 

 želja ljudi pomagati 
otroku in izboljšati 
njegovo življenje 

 doslednost nekaterih 
rejnikov pri 
dogovarjanju za stike 

 starševsko 
neupoštevanje 
dogovorov povzroča 
težave v 
organiziranosti 
rejniške družine 
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 velika odgovornost 
rejnikov 

 za rejništvo se ne bi 
znova odločila 

 razlike v motivih med 
rejniki 

 motiv nekaterih je 
pomoč pri delu 

 na deželi otrok 
pomaga pri delu – nižji 
stroški za otroka 

 za zdaj ni možnosti, da 
bi se otroci vrnili v 
matične družine 
 

 biološki starši ne 
določajo vzgoje 

 motivi nekaterih: 
pridobitev denarja in 
sredstev za preživetje 

 motiv nekaterih je 
zadovoljevanje lastnih 
potreb 

 motiv nekaterih je 
omogočanju družbe 
lastnemu otroku 

 motiv nekaterih je želja 
po pomoči na kmetiji 

 nekateri rejniki ne 
sodelujejo z matično 
družino 

 velika preizkušnja 

 travma otroka zaradi 
odvzetja iz družine 

 nekateri porabijo 
rejnino za preživetje 
vse družine 

 

 

Rejnica 1 pravi, da rejništvo ni nič slabega. Z otroki v rejništvu rada preživlja svoj prosti 

čas, skupaj hodijo na morje. Izkazuje jim ljubezen in pove, da ima vse otroke enako 

rada. Ne dovoli jim, da si preveč izmišljujejo pri željah, vendar jim vedno da možnost 

soodločanja pri izbiri aktivnosti. Otroci doživijo pristno izkušnjo družinskega življenja, 

kjer se učijo samostojnosti in pridobivajo nove vzorce vedenja, kar je velika prednost 

rejništva v primerjavi z drugimi oblikami institucionalnega varstva otrok.  

Rejnica opiše prednost izvajanja rejniške dejavnosti kot poklica v tem, »[…] da si v 

bistvu sam organiziraš svoj čas, da si sam svoj šef, po domače povedano, kot poklicni 

rejnik, da te nihče ne, saj veste, jutri boste delali dopoldne, jutri boste delali popoldne 

… Zdaj jaz planiram svoj čas, delo, vse ostalo«.  

Moti jo, da CSD omejuje obiske staršem, ki bi želeli pogosteje obiskovati svojega 

otroka. Omeni tudi, da nekaterih staršev vrnitev otrok ne zanima: »Zdaj pa, kaj se pa 

zgodi potem, ko enkrat otroci grejo? Staršem postane fajn. Kako ne. Celo popoldne 

ima cajt, celo dopoldne ima cajt, kafe lahko pije s kolegicami, hodi okoli … Ima 

interes?« 

Rejnica je bila presenečena, ko je od drugih rejnic slišala, da nekatere rejniške družine 

dobijo dodatek za velike družine. Sama tega dodatka ne dobi in ugotavlja, da je to 
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očitno odvisno od vsakega CSD posebej. Moti jo, da je slabo informirana v zvezi z 

ugodnostmi, ki jih lahko koristi rejniška družina, in urejanjem vseh birokratskih zadev, 

povezanih z njimi. Kot slabost rejništva omenja tudi prenizko rejnino.  

Rejnica graja delo vzgojnih zavodov, saj po njenih izkušnjah za otroke ne poskrbijo 

dovolj.  

Med slabostmi rejništva omenja še organiziranje stikov otrok z matičnimi družinami in 

neodgovornost staršev glede stikov, te lahko namreč odpovedo v zadnjem trenutku, s 

tem pa njej uničijo urnik organiziranih dejavnosti, ki jih prilagaja glede na sposobnosti 

otrok. Kot primer navaja: »[…] saj se ne sekiraš, če otrok ostane tu, bolj je problem, ko 

si ti nekaj splaniraš in potem tega ne moreš izvesti. Pa ne, da nočeš, ampak, dejansko, 

ker ne moreš. Ker ne moreš iti čez sebe. Primer: otrok se boji sesalcev, teh, ki vozijo 

po trgovini. Zdaj pa vi meni povejte, kako naj jaz grem z njim na hokej, če pride na 

hokej sesalec na led, si predstavljate? In ko pride sesalec v trgovini, začne kričati,, pa 

se celi trese, pa cel je slinavi in vse, kaj boš?« 

 

Rejnica 2 je izrazila mnenje, da se ji zdi rejništvo dober ukrep. Otrokom posvečajo 

veliko pozornosti in svojega časa, ti sodelujejo v vseh družinskih aktivnostih (na primer: 

skupaj gredo na morje). Pravi, da ima do otrok v rejništvu enak odnos kot do svojih 

bioloških otrok in jih poskuša zaščititi, kjer je le mogoče, daje jim občutek varnosti. 

Otroci ju z možem obravnavajo kot svojo družino in ju kličejo babi in dedi. Med 

pogovorom sem opazila, da je rejnica z otroki zelo zadovoljna. Tako pravi: »Zelo ljubeči 

so, no. Če bi jih videla kdaj, priletijo: 'Babi, serbus.' Ko pridem v šolo, no. Drugače se 

ta, ki je prišel lani, že po hodniku se dere ... Mamici ne da lupčka pa tako, ker ni bil 

navajen. Mene obljubčkajo, tako da ... Res so taki zlati.« Otroci dobijo izkušnjo 

funkcionalne družine, kar jim daje pogoj za boljše življenje v prihodnje.  

Razbrala sem, da kot slabost, ki pride skupaj z rejništvom, rejnica prepoznava to, da 

je pod pritiskom zaradi odgovornosti za otroke. Skrbi jo, da bi se kateri od otrok 

poškodoval in bi jo njegovi starši lahko tožili. Rejnica meni, da bi moralo biti nad rejniki 

in otroki več nadzora. Po njenem mnenju nekateri rejniki z otroki ne ravnajo primerno, 

prav takšni pa se izogibajo nadzoru CSD. Komentira še, da so razlike med motivi, zakaj 

so se rejniki odločili za rejniško dejavnost, in da nekatere ženejo negativni motivi, kot 

je denar, ali pa imajo otroke v rejništvu samo zaradi tega, da jim pomagajo pri delu, s 

tem pa znižujejo stroške. Rejnica pravi, da se otroci, ki jih ima v rejništvu, še ne morejo 

vrniti v matične družine, ker se stanje v teh še ni izboljšalo. Sama meni, da se za 
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rejništvo ne bi več odločila, ker ima v primeru, če bi se otroci poškodovali (na primer: 

v prometni nesreči), preveliko odgovornost.  

 

Rejnica 3 je povedala, da so se z otroki trudili pri vzgoji, kar je prineslo pozitivne 

rezultate.  Otroci sodelujejo v vseh družinskih aktivnostih, kot so skupne počitnice in 

nakupovanje. Rejnica ne ločuje med svojimi in biološkimi otroki in vidi prednost 

rejništva v primerjavi z vzgojnim zavodom: (»[...] jaz verjamem, da so strokovne 

delavke, ki delajo v zavodu, v redu, ampak ena strokovna delavka ne more dati otroku 

toliko ljubezni, pozornosti, kot jo lahko dam jaz doma, ko smo družina, smo 24 ur vpeti. 

Ker ima ona vseeno delavnik, ki je osemurni, ima verjetno neki načrt, po katerem mora 

delati […]«) Otrok se po njenem mnenju v rejništvu počuti kot v družini in je deležen 

ljubezni in pozornosti. Pove tudi, da z otroki preživijo veliko skupnega časa, ko hodijo 

na izlete ali potovanja. Rejništvo se ji zdi dobro, ker CSD otroka odstrani iz 

neustreznega okolja biološke družine, vendar je slaba stran, da otroci doživijo travmo 

zaradi odvzetja iz družine. Rejnico veseli, da še obstajajo ljudje, ki želijo resnično 

pomagati otroku in mu izboljšati življenje.  

Zanjo pomeni začetno vzpostavljanje stika z matično družino veliko preizkušnjo. Kljub 

temu meni, da napredujejo in da lahko komunicirajo brez izsiljevanj ali nasilja, kar 

pripomore k boljšemu odnosu med otrokom in matično družino. Rejnica pravi še, da 

nekatere rejnice ne želijo sodelovati z matično družino in ji pomagati. Pove, da so 

nekateri zelo strogi pri določanju obiskov, ona pa poskuša vedno ustreči otroku, če je 

to le mogoče. Pojasnjuje, da so nekateri rejniki strogi, ker jim to, da matična družina 

ne upošteva dogovorov, dela preglavice pri organizaciji življenja. Sama nasprotuje 

temu, da bi ji starši narekovali, kako naj vzgaja otroka, saj meni, da te sposobnosti, 

kako pravilno vzgajati otroka, nimajo. 

Ugotovila sem, da se zdi rejnici slabo, če se nekdo za rejništvo odloči zaradi 

finančnega vidika, z namenom, da bi pridobil sredstva za preživetje vse družine, za 

zadovoljevanje lastnih potreb ali za pridobitev delovne sile za pomoč na kmetiji. 

Nesprejemljivo se ji zdi tudi, da se nekdo odloči za rejništvo zato, da bi biološki otrok 

imel družbo: (»[…] Recimo, bila je rejnica, ki se je odločila, da bo pač rejnica iz tega 

razloga, ker je imela hčerko in je rabila, da bo ta hčerka imela družbo. Želela je, da bo 

to hčerka, stara od 7 do 9 let, otrok, ki bo delal družbo njeni hčerki. To se mi zdi grozen 

razlog, da kupuješ dejansko igračo za svojega otroka. Jaz sem to tako videla […]«).  
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Vse rejnice kot prednost omenjajo, da otroci v rejništvu doživijo izkušnjo "normalne" 

družine, v kateri je poskrbljeno za njihovo varnost in so ljubljeni, česar po njihovem 

mnenju v zavodu ne dobijo. Kot slaba plat posebej izstopajo motivi nekaterih rejnikov, 

da bi pridobili denar in pomoč pri delu.  
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3.4.2 Poskusna teorija 

 

M. Tomori (1994) piše, da osebnostni razvoj nikoli ni povsem končan, vendar 

marsikateri odrasel človek poskuša zapreti meje svojih obzorij in se zakopati v varen 

in nerazburljiv zaprt prostor. Za rejnice, ki sem jih spoznala, tega nikakor ne bi mogla 

reči, saj jim izvajanje rejniške dejavnosti prinaša nenehne izzive. Biti rejnik je zahtevna 

in kompleksna naloga, zaradi česar sem v svoji raziskavi želela podrobneje spoznati 

njihovo delo. Najprej sem želela ugotoviti, zakaj se ljudje odločijo za rejništvo, spoznati 

njihove razloge in motivacijo.  

 

 

Ugotoviti sem želela, zakaj so se rejniki odločili za rejništvo in ali je njihova 

motivacija primerna. Pri rejnicah so se pokazali primerni oziroma sprejemljivi motivi za 

izvajanje rejniške dejavnosti, kot jih opredeljuje M. Crnkovič (2008) in dodaja, da je 

primerna motivacija prisotna pri vseh družinskih članih. To je bilo prav tako mogoče 

zaznati pri vseh rejnicah, saj so vse povedale, da so se za rejništvo odločile skupaj s 

partnerji.  

Pri rejnicah sem opazila motiv želje pomagati otroku, njihovo sočutje do otrok in visoko 

storilnostno motivacijo. Izrazile so željo pomagati otrokom, da bi jim omogočile 

primerno oskrbo, varnost in ljubezen. Rejnice s tem udejanjajo svoje humanistične 

vrednote. A. Ramirez (2001) piše, da je ta vrsta motivacije močno povezana z 

uspešnostjo rejnikov pri izvajanju njihove starševske funkcije.  

Pri Rejnici 1 in Rejnici 2 se je prav tako pokazal motiv želje otroku omogočiti družbo 

drugega otroka, da bosta skupaj odraščala, kar po M. Crnkovič (2008) znova spada 

med sprejemljive motive. A. Ramirez (2001) razlaga, da je ta motiv primeren, vendar 

pa ne sme biti prvotni in edini. Je pa Rejnica 3 ta motiv kritizirala kot neprimeren, ker 

gre le za zadovoljevanje lastnih potreb oziroma potrebe bioloških otrok, pri čemer ima 

deloma prav. Ni narobe, če želi rejnik otroku omogočiti družbo, vendar A. Ramirez 

(2001) pojasnjuje, da se v tem ne sme skrivati motiv, da bi izkoriščal otroka v rejništvu 

za varstvo mlajšega biološkega otroka ali da bi se rejnik zato lahko manj ukvarjal s 

svojim otrokom ali mu hotel pokazati njegovo večvrednost v primerjavi z drugim 

otrokom v rejništvu.   

Rejnica 1 in Rejnica 2 sta izrazili željo po delu, zaposlitvi, biti produktiven in aktiven 

član družbe, saj sta bili obe brez zaposlitve, pri čemer pa ni bilo opaziti, da se za to 



73 
 

odločata iz osamljenosti. Vsekakor je za njiju dobro, da sledita želji po poklicnem delu, 

saj to, kot piše M. Zupančič (2004a), spodbuja posameznikov spoznavni in osebno-

socialni razvoj, mera, do katere delo ta razvoj spodbuja, pa je odvisna od 

kompleksnosti delovnih zahtev in od stopnje človekove samostojnosti pri delu. 

Zapisano bi vsekakor veljalo za omenjeni rejnici. 

Neprimernih motivov tako pri rejnicah nisem opazila, vse so tudi zanikale željo po 

posvojitvi otrok.  

Vse intervjuvanke so v obdobju srednje odraslosti in s sprejemom otrok v rejništvo 

zadovoljujejo nekatere razvojne naloge, kot jih opisujejo M. Zupančič, T. Kavčič in U. 

Fekonja (2004), in sicer sodelovanje in prevzemanje odgovornosti v širši družbi, 

doseganje zadovoljstva in uspeha v poklicni vlogi ter oblikovanje novih ciljev, načrtov 

in iskanje življenjskega smisla v prihodnosti. 

 

 

Zanimalo me je, kako so rejniki doživljali spremembe v partnerskem odnosu ob 

sprejetju otrok v rejništvu, saj se s prihodom novega člana, kot piše M. Tomori 

(1994), spremeni položaj vseh drugih v družini. Ta je postavljena pred zahtevo po 

prevrednotenju nekaterih meril, ki so bila prej samoumevna, kar poseže v ustaljene 

odnose med njenimi člani.  

Rejnice sprememb v partnerskem odnosu niso opazile. Predvidevam, da so se manjše 

spremembe vseeno pojavile, saj vsak prihod otroka, kot piše V. Satir (1995), prinaša 

spremembe v partnerski zvezi, vendar jih rejnice najverjetneje niso posebej občutile, 

saj so pred odločitvijo za rejništvo vse že imele svoje otroke. S partnerji so se že pred 

tem privajale na večje spremembe in preureditve vlog v družini.  

Rejnica 2 je v svojem odgovoru pojasnila, da imata s partnerjem, glede na svojo 

starost, prijateljski odnos. Rejnica ima 59 let, kar jo sicer še uvršča v obdobje srednje 

odraslosti, vendar se približuje obdobju pozne odraslosti. Prav v tem obdobju se 

zadovoljstvo s partnerskim odnosom povečuje, vrh pa doseže v pozni odraslosti,  o 

čemer piše Zupančič (2004b).  

Vse rejnice so bile kljub dodatnim vprašanjem precej skope s podatki o partnerskih 

zvezah. Iz povedanega sem ugotovila, da odnos med rejnicami in njihovimi partnerji  

temelji na dogovarjanju, skupnem odločanju in podpori. Rejnica 1 in Rejnica 2 

konfliktov s partnerji nista omenjali, samo Rejnica 3 je dejala, da jih ni, iz česar 

sklepam, da so zadovoljne z odnosi, ki jih imajo s partnerji, kar se odraža tudi na 
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njihovih starševskih vlogah. To je v skladu z razlago Brajše (1985), da nesrečni 

zakonski partnerji ne morejo biti kakovostni starši. 

Podobno mnenje je imela Rejnica 3 o povezavi funkcionalne partnerske zveze in 

otrokove sreče. O tem piše M. Tomori (1994), in sicer da dober partnerski odnos ni 

zagotovilo, da bodo partnerji tudi dobri starši, vendar pa, če se znajo dobro usklajevati, 

se dogovarjati in razvijati medsebojno bližino, si biti v oporo in spodbudo, večinoma 

mnogo lažje in z manj zapleti in notranjimi napetostmi izpolnjujejo tudi starševske 

naloge.  

 

Rejništvo je v medijih pogosto predstavljeno zelo enostransko in nepopolno, prav tako 

je pogosto nepravilno predstavljena njegova finančna plat, zaradi česar si družba o 

tem ustvari nepopolno in napačno podobo, kar opažajo V. Berglez (2005) in vse tri 

rejnice. Podobno navaja tudi M. Mali (2008), in sicer da rejništvo v medijih ni pogosto 

prikazano kot dejavnost, ki ima pomembno družbeno vlogo. V zadnjem obdobju je bolj 

ali manj predstavljeno skozi presunljive zgodbe konkretnih otrok in kot kritika rejniške 

dejavnosti in strokovnih služb, pri čemer avtorica poudarja pomen ustrezne 

predstavitve rejništva javnosti, za kar bi si morali prizadevati vsi udeleženi. Strokovna 

javnost ne bi smela molčati, ampak bi morala podati jasna sporočila, podprta s 

konkretnimi argumenti, ki nikogar ne ogrožajo. 

  

 

Rejniška družina je vsekakor posebna oblika družine, marsikdo je ne pozna, zato me 

je zanimalo, kako so rejniki ob sprejemu otrok v rejništvo občutili spremembe v 

vedenju širše družbe in okolice. Vse rejnice so doživele nekaj negativnega odziva, 

vsaka na svoj način, kar je glede na nepoznavanje tematike rejništva v družbi in 

enostranske medijske predstave razumljivo. 

Ob sprejemu otrok v rejništvo je Rejnica 1 doživela neprimerna vprašanja prijateljev in 

sosedov, kar nakazuje na njihovo nepoznavanje rejništva in na predsodke. Sosedi so 

imeli stereotipne predstave o otrocih v rejništvu, vendar so jih pozneje, ko so otroke 

spoznali, spremenili, kar dobro razloži M. Nastran Ule (1997), in sicer da se 

sprememba stereotipov lahko zgodi zaradi pozitivnih medsebojnih odnosov. Sorodniki 

so dobro sprejeli njeno odločitev, kar pa ne velja za Rejnico 2. Biološki otroci so imeli 

negativno mnenje o njeni odločitvi za rejništvo zaradi zdravstvenih težav, vendar po so 

ga po njeni temeljiti razlagi spremenili.  
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Rejnica 3 negativnih komentarjev ni doživela, je pa ob odločitvi za rejništvo naletela na 

presenečenje in nerazumevanje, česar je bilo v primerjavi s spodbudami manj.  

Zdaj imajo vse rejnice dobre odnose z okolico, občutijo veliko spodbude, razumevanja 

in pomoči, kar kaže na uspešnost rejniške družine pri predstavljanju svoje dejavnosti. 

Okolica jih je imela možnost spoznati in uvideti pozitivni prispevek k družbi. 

 

 

Rejnice imajo veliko nalog in dolžnosti, ki jih morajo izpolnjevati, zaradi česar me je 

zanimalo, kateri so bili izzivi, s katerimi so se srečali rejniki. Cuddeback, Buehler, 

Orme in Prohn (2007) pišejo, da se rejniki spopadajo z istimi izzivi kot vsi preostali, 

"običajni" starši, hkrati pa jih čaka tudi mnogo edinstvenih in posebej težkih zahtev. 

Med njimi so vstop otroka v rejniško družino ali odhod iz nje, vzgoja otrok, ki imajo 

vedenjske, čustvene ali druge težave, obvladovanje različnih zapletenih odnosov z 

matično družino, s socialnimi delavci in drugimi strokovnimi delavci, ter raznolike vloge, 

ki jih imajo kot starši, zagovorniki …  

Največji izziv za Rejnico 1 in Rejnico 2 je sodelovanje z matično družino, saj starši ne 

upoštevajo dogovorov o stikih in preživljanju počitnic z otroki, kot jih sklenejo v 

individualni projektni skupini, in poskušajo manipulirati, zaradi česar jima povzročajo 

velike težave pri organizaciji družinskega življenja.  

Odpor matične družine se lahko pojavi zaradi mnenja njenih članov, da je ta slabša od 

rejniške družine, kar njenim članom vzbuja občutek krivde in zato otroku pripovedujejo 

slabe stvari o rejniški družini, zaradi česar je težko vzpostaviti komunikacijo med njima 

(Šilc, 1995). Prav to sta doživeli tudi rejnici. Rejnica 3 ima pozitivne izkušnje 

sodelovanja s starši in ji uspeva oblikovati jasna pravila, meje in dogovore, ki 

medsebojno delujejo, kar je po M. Mali (2008) ena izmed temeljnih nalog rejnikov v 

odnosu do staršev otrok. Rejnice spodbujajo stike med otroki in starši in precej časa 

namenijo dogovarjanju o stikih otrok z vsemi sorodniki in njihovi organizaciji. Rejnica 1 

in Rejnica 2 poskušata starše aktivno vključiti v življenje otrok, kar naj bi bila tudi ena 

izmed nalog rejnikov (prav tam), vendar se nekateri starši stikom izmikajo, ne kažejo 

zanimanja za preživljanje časa z otroki ali pa na srečanjih ne pokažejo zanimanja za 

otroka in njegovo življenje, zaradi česar ta doživlja dodatne stresne situacije, ki jih 

morajo razreševati rejniki. Pri Rejnici 1 sem opazila zamere do staršev, ker ne 

opravljajo niti tistih temeljnih nalog, ki so jih določili na individualni projektni skupini. 

Tudi B. Repotočnik (2001) opozarja, da se lahko med rejniki in starši pojavijo zamere. 
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Takšne situacije in nesoglasja po mojem mnenju onemogočajo uspešno sodelovanje 

med vsemi vpletenimi v rejništvo, vse skupaj pa škodi predvsem otrokovemu 

napredku. 

Rejniki lahko starše na začetku nezavedno zavračajo, saj se identificirajo z otrokom in 

ne morejo sprejeti in razumeti stvari, ki so jih ti naredili otroku (ŠiIc, 1995), posledice 

tega pa nosi otrok. Pri tem vidim nujno potrebo po podpori rejnikom v obliki 

supervizijskih srečanj, na katerih lahko takšne stvari ozavestijo in jih predelajo, ne da 

bi škodovali odnosu s starši, ki je še kako pomemben. 

Rejnica 1 in Rejnica 2 osebno ne pomagata matični družini pri izboljšanju njenega 

stanja. Drugače je z Rejnico 3, oba s partnerjem namreč pomagata urejati stanje v 

matični družini z namenom, da bi se otrok lahko vrnil vanjo. O tem piše tudi M. Mali 

(2008), in sicer da znajo rejniki marsikdaj bolje pomagati matični družini, krepitvi njene 

moči, kot strokovni delavci, kar je nujno za sanacijo razmer matične družine in je pogoj, 

da se otrok lahko vrne domov. Po mojem mnenju gre za velik vir moči – rejniki lahko v 

manj formalni vlogi kot CSD vplivajo na spreminjanje neustreznih vzorcev matične 

družine. Kljub temu pa menim, da se to premalo izkoristi. Z ustreznejšo podporo 

rejnikom, s svetovanji in dodatnimi izobraževanji bi rejnike lahko bolje pripravili na 

pomoč ne samo otrokom, ampak celotni matični družini. A je res tudi, da mnogo 

matičnim družinam ni mogoče pomagati pri oblikovanju tradicionalnih 

družinskih/partnerskih vzorcev, zaradi česar imajo tudi rejniki lahko stiske in občutijo 

nemoč. 

 

Intervjuvanke opažajo neprimerno vzgojo v matičnih družinah in se morajo spopadati 

z njenimi posledicami, zaradi česar morajo po mojem mnenju pokazati veliko mero 

razumevanja problematike otrok in znanja s področja vzgoje, še posebej pa morajo 

imeti veščine dobre komunikacije in sposobnost postavljanja primernih meja ter 

zmožnost za vzpostavljanje novih vzorcev vedenja otrok. Rejnice so zato podvržene 

stresnim položajem in jih predelujejo vsaka na svoj način. Intervjuvanke z otroki sicer 

nimajo večjih težav, a to zanje pomeni celodnevno delo, saj imajo otroci običajno kar 

precej primanjkljajev na različnih področjih življenja. Opaziti je mogoče, da z njimi 

preživljajo veliko aktivnega časa in poskušajo dejavnosti prilagoditi njihovim 

zmožnostim in željam.  To se   mi   zdi   uspešna   strategija za vzpostavljanje ustreznih 

vedenjskih vzorcev in optimalen razvoj otrok, hkrati pa ti le tako doživijo »pravo 

družinsko sliko«, ki je niso imeli priložnosti spoznati v matični družini.  
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Uspešnost rejništva rejnice pogojujejo s pripravo otroka na samostojno funkcionalno 

življenje, kar pomeni, da poskušajo otrokom omogočiti zdravo rast, izobraževanje, 

skladen osebnostni razvoj  in jih pripraviti na samostojno življenje in delo, kar je tudi 

namen rejništva, zapisan v ZZZDR (2004). 

Rejniki imajo pomembno vlogo v odnosu do CSD, G. Čačinovič Vogrinčič (2006) jih 

označi za sodelavce centrov za socialno delo. Vse intervjuvane rejnice imajo dobre 

odnose s svetovalnimi delavkami, kar je po mojem mnenju nujno za uspešno 

sodelovanje. 

Rejnica 2 in Rejnica 3 sta bili ob prvem stiku sicer presenečeni nad previdnostjo, 

strogostjo in raziskovalnimi vprašanji svetovalne delavke, vendar je to njeno delo, saj 

mora raziskati motive in ugotoviti primernost kandidatov za izvajanje rejniške 

dejavnosti, kot je določeno v ZIRD (2013). Vsem rejniškim družinam je treba omogočiti 

kakovostno pomoč, saj spadajo med rizične družine (Šilc, 1995). Po mojih ugotovitvah 

jo rejnice tudi dobijo. Vse tri so zadovoljne s podporo in pomočjo, ki jo dobijo od CSD. 

Udeležujejo se skupinskih srečanj rejnic in izobraževanj, na katerih predelujejo različne 

teme, ki se jim zdijo primerne in zanimive, govorijo o težavah, s katerimi se spopadajo, 

ter izmenjujejo mnenja. M. Mali (2008) piše, da imajo te skupine dvojni namen: 

izobraževanje in supervizijo, kar po pripovedovanju rejnic drži in ima zanje velik 

pomen.  

Vsem rejnicam se zdi, da je izobraževanj dovolj. Rejnica 1 in Rejnica 3 sta poudarili 

pomen dodatnega samoizobraževanja, kar nakazuje na njuno željo po iskanju novih 

znanj in strategij v procesu rejništva. Prav samoizobraževanje je po mojem mnenju 

bistveno, saj imajo otroci običajno razne primanjkljaje in je začetno izobraževanje za 

kandidate, ki traja 10–12 ur, zagotovo prekratko, preostala izobraževanja na državni 

ravni pa so obvezna samo enkrat na pet let in na CSD enkrat na leto.  

 

 

Rejništvo je določeno z zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, z zakonom 

o izvajanju rejniške dejavnosti in s pravilnikom o pogojih in postopkih za izvajanje 

zakona o izvajanju rejniške dejavnosti. 

Zanimalo me je, kako se rejnice spoprijemajo s pogoji, ki jih določa zakonodaja. 

Vse rejnice opažajo pomanjkljivosti obstoječe zakonodaje in izražajo nestrinjanje z 

njenimi določili, kar je povsem razumljivo, saj vsaka rejnica vidi problematiko s svoje 
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perspektive glede na situacijo v kateri je. Zakoni na splošno pokrivajo vsa področja 

rejništva, vendar nekatere podrobnosti, ki bremenijo te rejnice, v njih niso zajete 

oziroma niso natančno opredeljene, zato vsekakor obstaja še precej možnosti za 

izboljšavo zakonov.  

Čeprav se je zakonodaja na področju rejništva leta 2013 spremenila in izboljšala 

nekatere možnosti rejnikov, kot opaža Rejnica 3, se rejnice z nekaterimi predpisi ne 

strinjajo. Rejnici 2 tako ni všeč poimenovanje rejnik in želi, da bi našli ustreznejšo 

besedo, kot so izraz rejenec že zamenjali z otrokom. Kar zadeva obstoječo 

zakonodajo,  Rejnica 1 in Rejnica 2 čutita, da imata preveč dolžnosti in odgovornosti, 

hkrati pa sta omejeni z interesi staršev, saj zakon določa, da mora rejnik z njimi 

sporazumno urejati vsa pomembna vprašanja o otrokovi oskrbi in vzgoji. Pri tem se je 

pokazala pomanjkljivost zakona, saj ne določa, katere so te pomembne teme.  

Rejnica 2 je izrazila veliko zaskrbljenost zaradi zagotavljanja varnosti otrok, saj se boji, 

da bi jo v primeru njihovih poškodb starši tožili. 

Rejnica 2 in Rejnica 3 sta zadovoljni z višino rejnine, vendar pa vse poudarjajo, da so 

stroški za dodatne aktivnosti otrok precej visoki. Rejnica 1 tako predlaga, da bi v 

obdobju počitnic dobili dodatna finančna sredstva. Rejnica 2 to problematiko rešuje 

tako, da pozimi ravna z denarjem bolj racionalno, ga del prihrani, poleti pa porabi za 

počitnice otrok. Predvidevam, da ima ta rejnica višje dohodke kot preostali dve, saj je 

mož zaposlen, ona pa prejema pokojnino, drugi dve rejnici pa sta poklicni rejnici 

oziroma v postopku za pridobitev poklicnega rejništva. Tako sta odvisni samo od 

plačila dela rejniku, to bi bilo lahko po predlogu Rejnice 3 višje od plačila dela 

nepoklicnih rejnikov, s čimer se strinjam tudi jaz, saj so se te rejnice popolnoma 

posvetile opravljanju rejniške dejavnosti.   

V literaturi (na primer: Berglez, 2005) sem opazila polemiko glede statusa rejnika kot 

zaposlene osebe in iz tega izhajajočih pravic. Odločitev sodišča je bila, da se rejnik ne 

šteje za delavca, saj »narava in vsebina rejništva nima značilnosti delovnega razmerja, 

ker rejniki niso odvisni od navodil in dela ne opravljajo organizirani v delovnem 

procesu, niti nimajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi« (Oddelek za individualne in 

kolektivne delovne spore, 2008), zaradi česar predvidevam, da predlog Rejnice 3 o 

regresu za poklicne rejnice ne bi bil mogoč.  

Rejnica 3 prav tako vidi pomanjkljivosti pri odvzemu otroka iz matične družine, saj je 

ta odvisen od presoje posamezne socialne delavke. Prav tako v zakonodaji ni nikjer 

določen načrt dela s starši. Rejnica 1 predlaga, da bi morali staršem določiti cilje in 
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obveznosti, v primeru njihovega neupoštevanja pa bi morale slediti sankcije. Munc 

(2008) piše, da bi bilo po določenem obdobju treba potegniti črto, če se matična 

družina medtem ni postavila na noge in so se otroci v rejniški družini navadili na novo 

okolje. Tisti, ki je otroke odvzel matični družini, bi moral dokončno odvzeti tudi določene 

kompetence in pravice matične družine. S tem bi otroku dali možnost občutka popolne 

varnosti v rejniški družini. Sama menim, da lahko velikokrat naredimo več škode, ko 

poskušamo otroka »na silo« vedno znova vračati v matično družino in v nedogled 

omogočamo stike z nefunkcionalno matično družino, saj lahko to negativno vpliva na 

njegov osebnostni razvoj. 

 

Vse rejnice opažajo, da so socialne delavke preveč omejene z zakonodajo. Čeprav 

vidijo nesmiselnost določenih pravil, jih upoštevajo, prav tako pa so tudi 

preobremenjene in imajo preveč primerov rejništva, kar ugotavljajo tudi T. Rakar idr. 

(2010), ko pravijo, da ni jasnih normativov o številu družin in otrok na enega socialnega 

delavca. Kadar imajo tako povečan obseg dela, zagotovo upada kakovost in se 

pojavlja več napak. Kljub temu menim, da si pri tako občutljivem delu, kot je delo z 

otroki, še posebej takšnimi iz ranljivih okolij, tega ne bi smeli privoščiti. 

 

Postopek pridobitve dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti je sicer natančno 

določen, prav tako kriteriji, ki jih morajo upoštevati pristojne službe, vendar še ostajajo 

pomanjkljivosti, saj glede na izkušnje Rejnice 2 in Rejnice 3 dovoljenja dobivajo tudi 

neprimerni kandidati. Kljub določilom je ugotavljanje primernosti precej odvisno od  

socialnih delavk. To   pa   je   lahko   zelo   subjektivno  in  zato neustrezno, neprimerno. 

 

 

Nazadnje me je zanimalo še, katere prednosti in slabosti rejništva vidijo rejniki. 

Rejništvo je po mnenju rejnic vsekakor primeren ukrep, če ga izvedemo primerno. V 

tem primeru otroku zagotovimo optimalen razvoj, kar v matični družini ni bilo mogoče. 

Rejniška družina tako skrbi za otroka, mu zagotavlja čustveno oporo, poskuša 

premostiti otrokove slabe izkušnje, mu pomagati pri primanjkljajih in mu omogočiti kar 

najcelovitejše življenje. Otrok je v taki družini deležen ljubezni, pozornosti, spoštovanja 

in varnosti, kar rejnice navajajo kot prednosti rejništva, pri otrocih pa opažajo napredek.  

Rejnica 1 posebej navaja prednost poklicnega rejništva v tem, da si lahko sama 

organizira delo. 
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Med slabosti vsekakor spada področje zakonodaje, kar je razloženo zgoraj. Rejnice 

kot slabost navajajo motive nekaterih rejnikov, da bi si s to dejavnostjo pridobili denar 

in pomoč pri delu, kar M. Crnkovič (2008) navaja kot neprimerne motive. Tudi 

intervjuvanke opažajo slab nadzor nad rejniki in izbiro kandidatov zanje. Socialne 

delavke so pri tem pogosto postavljene v neprijeten položaj, saj z rejniki sodelujejo kot 

s sodelavci, hkrati pa nad njimi izvajajo nadzor. Zaradi takšnega položaja vidim 

možnost težav pri vzdrževanju odnosa. S socialnimi delavci naj bi rejniki vzpostavili 

zaupen, odprt odnos, hkrati pa jih lahko sankcionirajo ob kršitvah oziroma 

neustreznem opravljanju rejniškega dela. Ta dvojna vloga rejnikom po mojem mnenju 

ne daje občutka, da lahko socialnim delavcem popolnoma zaupajo težave, s katerimi 

se spopadajo. 

T. Rakar idr. (2010) predlaga ureditev, kot jo imajo v nekaterih drugih državah, na 

primer posebej za to ustvarjene nevladne rejniške agencije ali za to določeni nadzorniki 

ali uradni organ, ki je pooblaščen za delo na področju problematike dobrobiti otrok.  

Rejnica 1 posebej poudarja, da ni nikjer zbranih podatkov o možnostih in ugodnostih 

rejništva, ki jih lahko uveljavljajo. To se mi zdi resnično slabo in nedopustno, menim, 

da bi bilo to treba urediti, saj je dostop do informacij v tej dobi preprost, če veš, kje 

iskati. Ugodnosti lahko pripomorejo k boljšemu finančnemu in materialnemu položaju 

rejniške družine, kar je še kako pomembno za tiste družine, ki imajo nižje prihodke, pa 

čeprav gre za malenkosti. 
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4 SKLEP 

 

V diplomskem delu sem podrobneje raziskovala rejništvo. O tem področju prej nisem 

vedela veliko, tako sem med študijem literature spoznala veliko novih stvari. Z 

analizami intervjujev sem podrobneje spoznala in proučila vlogo rejnikov v otrokovem 

življenju. Opravila sem pogovore s tremi rejnicami, ki so mi svoje zgodbe in doživljanje 

rejništva predstavile na edinstven način. Med njimi sem našla nekatere stične točke, 

še več pa je bilo razhajanj, ki sem jih razložila v poskusni teoriji. Vse rejnice poskušajo 

otrokom zagotoviti optimalno vzgojo in jih pripraviti na samostojno življenje.  

 

Zelo pomembna področja, ki bi jih moral obvladovati rejnik in bi pripomogla k 

uspešnosti rejniške dejavnosti, dobro razčlenijo Cuddeback idr. (2007). To so 

zagotavljanje varnega, zanesljivega okolja in primerne nege ter vzgoje; spodbujanje 

otroka  pri izobraževanju in uspehih; zadovoljevanje otrokovih fizičnih in psihičnih 

potreb; razvijanje otrokovega socialnega in čustvenega razvoja; podpiranje otrokovih 

kulturnih potreb; kljub začasnosti rejništva vzpostavitev varnega in pristnega odnosa z 

otrokom; osebna rast, pridobljena z učenjem in treningi, ter razvijanje potrebnih 

sposobnosti in obvladovanje kompleksnosti vloge rejnika; upravljanje zahtev rejništva 

na osebni in družinski ravni v dobrobit vseh; spodbujanje odnosov med otroki v 

rejništvu in njihovimi matičnimi družinami; sodelovanje z drugimi osebami v rejništvu. 

Glede na to lahko sklenemo, da biti rejnik ne pomeni le biti eden od staršev, ampak 

tudi organizator, učitelj, prijatelj, tolažnik, skrbnik, zagovornik, sodelavec, inovator in 

ne nazadnje tudi učenec. To je torej zelo kompleksna naloga, primerna samo za tiste, 

ki so temu delu resnično predani. 

 

Pri svojem raziskovanju sem se srečavala tudi z omejitvami in težavami. Te so se 

pojavljale že med zbiranjem literature, saj je strokovne znanstvene literature v 

slovenskem prostoru precej malo, obstaja pa kar nekaj razprav, ki so jih o svojih 

izkušnjah in dilemah napisale rejnice. Rejnic ni bilo težko najti in vse so bile takoj 

pripravljene sodelovati. Nekoliko težje je bilo urediti podatke, saj je vsaka rejnica 

uporabila svoje besede in nisem želela, da bi se pomembni podatki zaradi 

posploševanja izgubili, zaradi česar se mi je zdelo težje vse povzeti v poskusni teoriji.   
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Pomanjkljivost svoje raziskave vidim predvsem v premajhnem vzorcu, ki je zajemal le 

tri osebe, zato ugotovitev ne morem posplošiti na vso populacijo rejnic. Ker je v 

rejništvo vpetih več oseb, bi za lažje razumevanje lahko v raziskavo vključila tudi 

kakšno socialno delavko, ki bi mi predstavila svoje delo z rejniki. Za bolj poglobljeno 

razumevanje rejništva, ne samo z vidika rejnikov, pa bi raziskava morala vključevati še 

otroka v rejništvu in njegove starše, rejničinega partnerja in biološkega otroka; takšna 

raziskava bi bila zelo kompleksna in zahtevna. Pri intervjujih bi lahko postavljala več 

podvprašanj, s tem bi dobila natančnejšo predstavitev pogleda rejnic, čeprav so bile te 

kljub nekaterim podvprašanjem nekoliko zadržane. 

 

Rejništvo je področje, na katero bi se socialni pedagogi vsekakor morali vključevati, s 

čimer mislim predvsem na podporo matični družini. Staršem bi lahko svetovali, jih 

podpirali in jim ponudili strokovno pomoč pri izboljševanju njihovega statusa, da bi se 

otrok sčasoma lahko vrnil k njim. Socialni pedagog bi prav tako lahko delal z rejniško 

družino, glede na znanje bi lahko svetoval rejnikom pri vzgojni problematiki in se 

ukvarjal z otroki, saj je še posebej usposobljen za delo z otroki s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami.  

Vloga socialnega pedagoga bi lahko bila tudi povezovalna: posredoval bi med vsemi 

vpletenimi v rejništvo, saj se med njimi velikokrat pojavljajo nesoglasja, zato težje 

sodelujejo. Nastopal bi lahko še v vlogi supervizorja na skupinskih srečanjih rejnic. 

Socialni pedagog pa je navsezadnje lahko glasnik rejništva, ki javnost ozavešča o 

rejniškem delu in pomenu ter s tem pomaga razbijati predsodke. 
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6 PRILOGE 

 

6.1 Priloga 1: okvirna vprašanja za intervjuje 

 

Najprej me zanimata vaša starost in izobrazba. Koliko časa ste rejnica, koliko otrok 

imate, imate kaj bioloških otrok? 

Kako ste prišli do odločitve za rejništvo in zakaj ste se odločili za to? 

Kako se je na vašo željo/odločitev odzval vaš partner? 

Ste opazili kakšne spremembe v vašem odnosu s partnerjem po tem, ko ste sprejeli 

otroka v rejništvo? 

Kdaj in kako ste povedali za svojo odločitev širši družini, prijateljem, kakšen je bil 

njihov odziv? Kako zdaj gledajo na to?  

Kako so sosedje sprejeli, ko ste v svojo družino pripeljali otroke? So imeli kakšne 

komentarje? 

Kako pa se vam zdi, da družba vidi delo rejnika? 

Kakšen je bil vaš prvi stik s centrom za socialno delo? Vam česa na začetku niso 

povedali in ste to ugotovili šele pozneje? 

Kako zdaj sodelujete s centrom za socialno delo? 

Se obrnete na njih v primeru težav? 

Bi želeli več pomoči in podpore centra? 

Imate na centru za socialno delo kakšne skupine rejnic, izobraženja … ? 

Kako se vam zdi urejen finančni vidik rejništva? 

Je rejnina po vašem mnenju dovolj visoka? 

Kakšen stik imate vi z otrokovo matično družino?  

Kako se otroci odzivajo na stike? 

Imate kakšno drugačno obliko sodelovanja z matično družino? 

Imate kaj težav z matično družino? 

Kako vi doživljate rejništvo, kaj za vas pomeni, da je rejništvo uspešno? 

Ste kdaj pomisli na posvojitev? 

Kakšne težave vidite na področju rejništva in kakšne spremembe bi si želeli?  

Kaj je za vas prednost ali slabost rejništva? 

Kaj je vaš moto pri delu, kaj vas žene naprej v težkih trenutkih? 

Kako predelujete stresne situacije? 
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6.2 Priloga 2: Kodiran intervju z Rejnico 3 

 

Sebe kot spraševalca sem označila s črko M kot Mateja, Rejnico 3 pa z R3. 

INTERVJU 3 KODE 

M: Najprej bi vas želela vprašati za vašo starost, 
izobrazbo, te osnovne podatke. Kako dolgo ste rejnica, 
koliko otrok imate? 
 

  

R3: Jaz sem rejnica od leta 2010, se pravi že šesto leto. 
Imam tri otroke, po izobrazbi sem ekonomski tehnik. 
Nekaj časa sem bila zaposlena, zdaj sem pa v postopku 
za pridobitev poklica rejnice, stara sem 48 let. 
 

 

M: Koliko otrok imate? 
 

 

R3: Tri otroke imam, tri punčke. Ena je prišla leta 2011, 
ena 20..., v bistvu letos, ne, 2016, ena pa 2015. Ja, tako 
da, punčke so iz različnih razlogov pri meni. Pri prvi ... Pri 
prvi je bilo nasilje v družini in je bil trenutni odvzem, ker je 
pač prišlo do večjega nasilja. Pri drugi je bila bolezen 
mame, pri tretji pa dejansko tudi alkohol in nasilje, pa 
zanemarjenje tega otroka.  
Zdaj, ja. Zakaj sem se odločila, mogoče? 
 

 

M: Ja. 
 

 

R3: V bistvu midva z možem sva nekako, bom rekla, da 
je to bil Božji klic. Da naju je Bog klical k nekim dobrim 
delom. Zato ker gre marsikdo mogoče to delo opravljat 
zaradi finančnega vidika, pridobitve sredstev za 
preživetje, ker je pač v naši državi taka situacija, kot je. 
Midva pa sva izključno želela, ker sva oba zaposlena, 
pomagati otrokom. 
 

- Božji klic k dobrim delom 
- motivi nekaterih: denar in 

pridobitev sredstev za 
preživetje 

- zaposlenost 
- želja pomagati otroku 

M: Bioloških otrok imate kaj? 
 

 

R3: Ja, imam eno punčko. In dejansko sva potem 
raziskovala, kaj nama je, in s pomočjo, rečem, Božjo 
pomočjo sva prišla do tega, da je to pomagati otrokom. 
Izbrala pa sva ta način, rejništvo. In ker v resnici nismo 
namenjeni sami sebi. Večina ljudi misli, da smo 
namenjeni sami sebi, pa za naš ego, za svoje lastne 
potrebe, v resnici pa je vseeno nekaj več, ko imaš željo 
pomagati nekomu drugemu in delati dobro za druge ljudi. 
In tu je, recimo. Otroci so vseeno neka taka točka, vedno 
so potrebni pomoči. 
 

 
 
 
 
 
 
 
- želja pomagati drugemu 

 
 

M: Kdo od vaju je prvi dal pobudo oziroma začel 
razmišljati o tem? 
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R3: Ja v bistvu sva, s tem, kako sva raziskovala, kaj bova 
počela v življenju, ne samo imela te službe, imela 
različne variante. Ali se bova ukvarjala s kako dobrodelno 
organizacijo, morda neki starši na daljavo ali botri, 
vsepovsod so te akcije, bom rekla, ali promocija, 
kakorkoli že vemo. Potem sva sodelovala na nekih 
taborih, zbirala sredstva, pač v nekaj teh projektih 
zbiranja igrač, zamaškov, ne vem, kaj. Tu sva se 
angažirala. Potem sva celo razmišljala o posvojitvi 
nekega otroka, ampak sva prišla do tega, da midva 
otroka imava in da ne rabiva posvojitev, da ne rabiva 
nekih teh projektov, da rabiva nekje od začetka do konca 
nekomu pomagati, ne samo otroku, ampak v to 
vključevati tudi družino. Zato sva tudi vzporedno s tem 
šla na izobraževanje in na tečaje, kako pomagati 
zakonskim partnerjem, ker so zakonski partnerji ključni 
za to, kako bo potem ta otrok živel v tej družini. Itak če 
zakonska zveza, zakon, partnerstvo ne funkcionira, 
potem verjetno tudi otrok ne bo srečen v tej družini, ne, s 
tega vidika. Zdaj pa … Kateri je prvi? Mislim, da sva oba, 
da ni bilo to zdaj: jaz, pa boš ti šel za mano, ali pa 
obratno no, v tem stilu. 
 

 
 
 
 
 
 
- dobrodelnost v drugih 

projektih 
- razmišljanje o posvojitvi 
 
- pomoč od začetka do 

konca 
- želja po pomoči otroku in 

njegovi družini 
- dodatna izobraževanja o 

partnerstvu 
- povezava med 

funkcionalno partnersko 
zvezo in srečo otroka v 
družini 

- hkratna želja po pomoči 

M: Potem, ko ste povedali svoji širši družini, sorodnikom, 
kako so to sprejeli? Sosedje, okolica? 
 

 

R3: Dejansko vsi so bili presenečeni nad tem, da sva se 
odločila za rejništvo, eni niso razumeli, zakaj. Drugi so pa 
videli spremembe v najinem življenju, ker prej midva 
nisva poznala Boga, vzgojena sva bila v komunističnih 
družinah. In ko sva se odločila za to, da bova hodila po 
nekem božjem klicu, je to že itak bila velika sprememba 
za družino in okolico in prijatelje in vse. 

- presenečenost ljudi, 
nerazumevanje nekaterih 
ljudi 

- okolica opazila spremembe 
v življenju 

- poznejše spremembe v 
življenju in sleditev 
Božjemu klicu 

 

M: Dejansko ste se takrat odločili za vero oziroma za 
vero v Boga? 
 

 

R3: Ja, prej v bistvu to. In hoja za Bogom te pripelje, da 
želiš dobro delati za druge. Ker dejansko midva nisva 
imela neke potrebe, živela sva čisto lepo, normalno 
življenje in nič nima ni manjkalo. To je delo, to je delo, to 
ni delo kot 8 ur službe, to je 24 ur dela z otrokom in s 
starši. Če želiš, seveda, samo se spet ne bo. 
 

- želja pomagati drugemu 
posledica verovanja v Boga 

 
- rejništvo je celodnevno delo 

z otrokom in starši 

M: Kaj pa recimo sosedje, ko ste sprejeli otroke. So imeli 
kakšne komentarje? Ste kdaj karkoli kaj slišali, ko ste šli 
v trgovino, ali komentarjev ni bilo? 
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R3: Ne v negativnem smislu, ne. Ne, ne. Vsi so bili v 
bistvu presenečeni in veseli in vsi so nas spodbujali, kot 
da sva nekako na nek način pogumna, da sva se odločila 
za to. S tem da, kaj jaz vem, če je to pogum ali ni pogum. 
Res je, da verjetno se vsak za to ne odloča. Ker ko se ti 
odločiš, to ni, otrok ni ...  
Ni dnevna odločitev, pa jutri se bo pa vrnil, sem si 
premislil. Nekaj lahko kupiš in vrneš, imaš možnost, neki 
rok za vračilo nečesa, otroka pa ne. Z otrokom dobiš tudi 
njegove starše in sorodnike in vse. Tako da to ne. Moram 
reči, da je okolica kar v redu sprejela in da nismo imeli 
nobenih nekih težav, ne v službah ne pri sorodnikih, 
seveda pa presenečenja, to pa. Ker je to sprememba. 
 

- negativnih komentarjev ni 
bilo 

- spodbude drugih, 
okolica videla pogum 

 
 
 
- rejništvo ni začasna 

odločitev 
 
- z otrokom dobiš tudi 
njegove starše 
- okolica je rejništvo dobro 

sprejela 

M: Kaj pa na CSD, ste na začetku izvedeli dovolj 
informacij o rejništvu ali ste sčasoma skozi prakso 
ugotavljali nove stvari? Mislim, kakšne izkušnje imate s 
tem, me zanima, s CSD? 

 

R3: Ko sva midva prišla prvič na center, sva pričakovala 
drugačen kontakt, kot sva ga dobila. Recimo, ker sva 
smatrala, da, mislim, nekako se nama je zdelo normalno, 
da če želiš nekaj dobrega delati in nekaj dobrega narediti 
za nekoga drugega, da se bo potem tista institucija, ki se 
s tem ukvarja, razveselila tega človeka in te želje po 
nečem, da bi nekdo nekaj dobrega naredil. V bistvu naju 
je socialna delavka z neko, bom rekla, kako bi se izrazila, 
z neko strogostjo, previdnostjo, bom rekla, povprašala 
raznorazna vprašanja. Zakaj in vse to, v bistvu kot da ni 
želela, da bi postali rejniki, ampak pozneje sem izvedela, 
da je to način komunikacije. Pač osebe so različne. 
 

- pričakovanje drugačnega 
stika s socialno delavko 

 
 
 
- strogost, previdnost 

socialne delavke 
- raziskovalna vprašanja 

socialne delavke 
- sprva občutek, da ju 

socialna delavka ne 
sprejema 

M: V katerem centru pa ste se prijavili? 
 

 

R3: XXX, XXX center, ja. In če zdaj pogledam nazaj, je 
dejansko to prav, da je tako postopala. Ker se ljudje iz 
različnih vzrokov odločajo za to. In prav ko sem bila na 
seminarju, izobraževanju za pridobitev licence, sem 
doživela to, česar verjetno ne bi smela, ne želim si, da 
taki dobijo licenco. Da grejo iz svojih lastnih potreb 
pridobivat to licenco, in ne zaradi tega, ker bi res želeli 
pomagati, ampak da zadovoljijo svoje lastne potrebe.   
Potem pozneje sem ugotovila, da je bil njen postopek v 
bistvu v redu zaradi previdnosti. Kot sem že rekla, na 
tistem seminarju sem doživela šok, zakaj se ljudje 
odločajo za to. Recimo, bila je rejnica, ki se je odločila, 
da bo pač rejnica iz tega razloga, ker je imela hčerko in je 
rabila, da bo ta hčerka imela družbo. Želela je, da bo to 
hčerka, stara od 7 do 9 let, otrok, ki bo delal družbo njeni 
hčerki. To se mi zdi grozen razlog, da kupuješ dejansko 
igračo za svojega otroka. Jaz sem to tako videla. Potem 
se recimo odločajo za to, da bodo imeli pomoč na kmetiji, 
ker so njihovi otroci pač odšli. 
 

- uvid v pravilnost postopka 
socialne delavke 

 
 
 
 
 
- motiv nekaterih je 

zadovoljevanje lastnih 
potreb 

 
 
- motiv nekaterih je 

omogočanju družbe 
biološkemu otroku 

 
 
 
- motiv nekaterih je pomoč 

na kmetiji 

M: To so rekli rejniki?  
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R3: Ja, ja, ja. In jaz sem bila šokirana, ker nihče ni rekel, 
da zato, ker želi pomagati, ali zato, ker želi, da bodo ti 
otroci boljše živeli, da bodo ti otroci imeli boljše otroštvo. 
Da ne bodo, ne vem, šikanirani, da ne bodo doživljali 
nekih travm, da bodo, ne vem, poboljšali status, konec 
koncev naše države, da bodo zmanjšali neko socialno 
stisko ali karkoli že. Ne pa, da bodo za svoj lastni ego, za 
svojo družino delali to. Mislim, zaradi tega sem bila zelo 
zelo šokirana in tudi razočarana, zato mislim, da bi v naši 
zakonodaji morali to spremeniti. Da bi morali spremeniti 
in da bi postopek za pridobitev licence res moral iti skoz 
veliko sito. 
 

- presenečenje in 
razočaranje nad motivi 
drugih 

 
- nesprejemanje nekaterih 

motivov drugih  
 
- potrebna je sprememba 

zakonodaje 
- potrebni strožji kriteriji za 

pridobitev dovoljenja 

M: Torej še več pravil, določil, kdo bi lahko postal rejnik?  

R3: Ja, še več pravil, kdo bi lahko postal. Res mora biti 
namen ta, da ti pomagaš otroku, in tudi da pomagaš 
družini, ker če je družina izključena, so krivi rejniki, ki ne 
želijo sodelovati z družino. 
 

- nekateri rejniki ne 
sodelujejo z matično 
družino 

M: Z matično družino? 
 

 

R3: Ja, z matično družino, ker naš cilj ni, da mi imamo 
otroka, ne vem, pri nas, da zadovoljimo potrebo otroka, 
ker mi rejniki otroke imamo. Naš cilj je pomagati in urediti 
stanje v matični družini, da se bo ta otrok lahko vrnil v  to 
družino. 

- cilj rejništva pomagati in 
urediti stanje v matični 
družini z namenom vrnitve 
otroka v družino 

M: Torej vi osebno tudi pomagate matični družini? 
 

 

R3: Ja, ja. Midva zelo sodelujeva z matično družino. 
Imava tudi stike s starši, redno, in spodbujava stike otrok, 
otroke učiva, kako ravnati s starši, ki imajo različne 
potrebe, ali je to alkohol ali je to nasilje in to. Moram reči, 
da imamo z vsemi tremi družinami zelo v redu odnose, in 
medtem ko je prva deklica prej k nam prišla zaradi 
alkohola in nasilja, so starši danes, morem reči, nehali 
piti in z nami zahajajo v cerkev. Imamo različne kontakte, 
otrok je srečen, ko gre na obisk, kar prej tega ni bilo. In 
starši so se spremenili ne s pomočjo nekih zdravil, 
bolnišnic, ampak res, jaz rečem, da je to Božja pomoč, 
da Bog deluje, da Bog deluje tudi tako, samo mogoče 
potrebuje več potrpljenja. To so ljudje, ki so 30 let pod 
vplivom alkohola, ko ne gre za en zakon, ampak več 
razdrtih zakonov. Dejansko sta danes oba v stanju, ko ne 
pijeta in se nista zdravila. In to je zanimivo, ne. To je res 
... 

- pomoč matični družini 
- spodbujanje stikov otrok in 

staršev 
- učenje otrok sodelovanja s 

starši 
- dobre izkušnje sodelovanja 

s starši 

M: Sta sama prenehala piti z Božjo pomočjo? 
 

 

R3: Mi smo res dosti delali, se trudili, hodili, govorili, 
usmerjali otroka, vse. In je rezultat. 
 

- posledica dela z otrokom 
so pozitivni rezultati 

M: Imate z vsemi matičnimi družinami takšno izkušnjo? 
Imate kakšno slabo? 
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R3: Ja, glejte, ta zadnja deklica bo decembra pri nas 
komaj eno leto, ne. In njeni so, bom rekla, najbolj 
problematična od vseh treh družin. In tu je potrebnega 
dosti več časa, to je tudi verjetno naša velika izkušnja in 
preizkušnja. Morem pa reči, da napredujemo, 
napredujemo v pogovoru, ni izsiljevanja, ni nasilnih 
stikov, da vse poteka z mirom in pogovorom.  
 

 
 
- velika preizkušnja, 

postopno napredovanje v 
uspešnosti stikov 

M: Potem imate danes vi tri otroke od začetka in so pri 
vas še Zdaj? 
 

 

R3: Ja, niti ena še ni šla stran. 
 

 

M: Ja. Se nakazuje, da bi se kateri otrok kmalu vrnil 
nazaj k matični družini ali zaenkrat še ne? 
 

 

R3: Mislim, da ne. Ne, ne, ker mora biti matična družina 
100-odstotno zdrava, da se lahko otrok vrne, zato ta 
zakon, ki je zdaj v pripravi, da naj bi po sedmih letih otrok 
šel drugam ali da naj ne bi bil tako dolgo v rejništvu, ne 
vem, ne vem, kako si to predstavljajo ti ljudje, ki določajo 
zakon. Ali govorijo ali razpravljajo o tem, saj je zdaj otrok 
tukaj navajen in tukaj živi. Mi smo njena družina, ona gre 
z nami na morje, ona gre z nami na obiske, ona gre po 
nakupih. Dejansko jo vključena in je to otrok. 
 

- pomembnost funkcionalne 
matične družine 

- neodobravanje 
napovedanih novih 
sprememb zakona 

 
- otrok sodeluje v vseh 

družinskih aktivnostih 

M: Kot član družine? 
 

 

R3: Ja, kot moj rojen otrok. In nič drugače. Če bi nekdo 
zdaj po sedmih letih rekel, da se moraš po sedmih letih 
vrniti, ker je pač tak zakon, ne vem, kam bi umestili tega 
otroka, če družina ne bi bila zdrava. Se pravi domov, da 
bi spet doživljal tisto travmo, zaradi katere je bil odvzet 
pred sedmimi leti? Oziroma po sedmih letih naj bi ga dali 
v zavod. Kaj bo v zavodu? V zavodu, jaz verjamem, da 
so strokovne delavke, ki delajo v zavodu, v redu, ampak 
ena strokovna delavka ne more dati otroku toliko ljubezni, 
pozornosti, kot jo lahko jaz dam doma, ko smo družina, 
ko smo 24 ur vpeti. Ker ima ona vseeno delavnik, ki je 
osemurni, ima verjetno neki načrt, po katerem mora 
delati, in verjetno je tako, ne vem, ne poznam, kako 
zavodi funkcionirajo, ampak to ni to. In otrok bi ponovno 
doživel travmo, mogoče še celo hujšo, zdaj je bil odvzet 
še od druge družine. Tako da, ne vem, mislim, da dokler 
otrok ni polnoleten oziroma se ne osamosvoji ali pa so 
starši popolnoma, 100-odstotno zdrava, zdrava družina, 
da se potem ne vrača, ne vem. Drugače pa v nobenem 
primeru. 
 

- otrok v rejništvu kot 
biološki otrok 

- škodljivost nepotrebnega 
spreminjanja okolja 

 
- rejništvo boljše kot vzgojni 

zavod 
- v rejništvu kot v družini 
- ljubezen, pozornost 
- travma otroka zaradi 

odvzema iz družine 
 

M: Kaj pa po tistem, ko ste sprejeli prvega otroka, 
drugega, ste opazili kakšno spremembo v vajinem 
odnosu s partnerjem? Recimo v primerjavi s tem, ker ste 
imeli že biološkega otroka? Je bilo mogoče kaj več 
konfliktov, kaj več nestrinjanja? 
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R3: Ne, ne, nisva. Zaradi otrok nikoli nisva imela nekih 
konfliktov ali česarkoli. Ker midva vse, kar počneva, 
delava v dogovoru, nič ne delava drug brez drugega, še v 
trgovino greva skupaj. Res. In o vsem se dogovarjava, 
drug drugega podpirava, tudi če se mož nekaj odloči brez 
mene, v tem trenutku, ko mene ni doma, sem popolnoma 
prepričana, da je to prava odločitev. In tudi če ne bi bila, 
bi ga v tistem trenutku pred otroki podprla, pozneje pa bi 
se pogovorila. Ampak, ne, ne, nikoli ni kakih konfliktov. 
Niti recimo, z našo hčerko, no, mogoče smo imeli srečo 
pri namestitvi prvega otroka, ker je ta punčka bila sošolka 
moje hčere ... 
 

- sprememb v partnerskem 
odnosu ni bilo 

- dogovarjanje med 
partnerjema 

 
 
- podpora med partnerjema 
- enotnost pred otroki 
- konfliktov med partnerjema 

ni 

M: Sta se že poznali? 
 

 

R3: Poznali sta se iz vrtca in tudi jaz sem punčko 
poznala, ne, punčka mene ni. Bilo nam je lažje, ker nam 
je dejansko pri tisti prvi, kaj jaz vem, kako bi rekla, prvi 
namestitvi zelo pomagala ona. Zato ker je ona z njo lažje 
prišla v stik, ker sta si zaupali, ker sta se poznali. Vsem 
skupaj je bilo lažje. Ker ne da se ti bojiš nečesa novega, 
ko začneš delati, ni to strah, ampak vseeno je pa nekaj 
novega, je nekaj, česar do sedaj nisi poznal. Ne poznaš 
vseh situacij, kako boš reagiral, ko treba reagirati, niti 
otroka ne poznaš. 
 

 
 
 
 
- pomoč biološkega otroka 

pri vzpostavljanju stika 
- novo doživetje 
- negotovost pred prvo 

namestitvijo 

M: Ne poznate otrokove preteklosti … 
 

 

R3: Ja, ja. 
 

 

M: Koliko ste pa zvedli o otroku prej na Centru za 
socialno delo? 
 

 

R3: V tem primeru me je poklicala in so bili otroci takoj 
nameščeni. Ker je bilo nasilje trenutno, oče je pristal v 
zaporu, mama pa v bolnišnici. In je bil otrok nameščen 
takoj. 
 

 

M: Pa drugače, ste dobili dovolj informacij, se vam zdi, o 
otroku pred tem? Ali ste šele sčasoma z vzgojo 
ugotavljali problematiko, kako postopati z otrokom ... 
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R3: Glejte. Center o otroku informacije kaj. Saj ne more 
vedeti. Kakšna je družina, kako funkcionira družina? O 
tem, kakšna je družina in kako so funkcionirali, sem 
seveda vedela, saj sem jih poznala, so iz domačega 
okolja. Tako strokovni delavki ni bilo treba povedati nekaj 
več, ker sem z mamo vsakič sedela na roditeljskem. In 
sem vedela, kakšna je. Otroka pa moraš ti dejansko 
spoznavati. Ker ga tudi strokovna delavka ne pozna. 
Otroci so pred strokovno delavko ponavadi zaprti, 
zadržani. Ni, tudi šolska psihologinja ne. Jaz, mi smo 
potrebovali kar nekaj časa, da se je ta deklica odprla, da 
nam je povedala stvari, da nam je zaupala. In mislim, da 
strokovne delavke nimajo toliko, da bi, da bi rabili … 
Mislim, ne vedo, nimajo toliko stika, da bi izvedele. Za to 
moraš imeti dnevni stik, če ti hočeš nekaj … 

- CSD dobi premalo 
informacij o matični družini 

 
 
 
- počasno pridobivanje 

zaupanja 

M: Več, časovno daljše. 
 

 

R3: Tako, one so pa omejene. 
 

 

M: Imajo veliko otrok … 
 

 

R3: Ogromno otrok, ogromno teh primerov, njih pa je 
premalo, strokovnih delavk bi moralo biti več. Dosti več. 
Ker mi vsi rejniki želimo to strokovno delavko imeti tudi 
nekaj časa za sebe, zato ker so ti pogovori, izkušnje, 
znanje njeni, nam tudi plus. Pa mi tudi vsega ne vemo, 
tudi rabimo nekoga: joj, daj, povej mi to. 
 

- premalo socialnih delavcev 
- potreba po strokovni 

pomoči 

M: Ko imate torej težave, se obrnete na center? 
 

 

R3: Seveda, seveda. In jaz imam zelo dobro strokovno 
delavko in v redu sodelujeva, na razpolago mi je, 
kadarkoli jo lahko pokličem, kadarkoli lahko pridem do 
nje, ne da je to uradna ura in moram priti, ne vem, v 
sredo. Jaz jo lahko pokličem, se zmeniva, se dobiva, 
imam tudi njeno privatno številko v nujnih primerih, a je 
nikoli nisem uporabljala. Pač ne zlorabljaš stvari, ko niso 
nujne. In ja, imam v redu izkušnjo in dobro sodelovanje s 
centrom. Zelo, zelo dobro. Tudi druga svetovalna delavka 
je v redu, res nimam, nimam pritožbe čez center. 
 

 
- iskanje pomoči na CSD 
 
 
 
- dobra izkušnja s CSD 
- dobro sodelovanje s CSD 
 

M: Kaj pa ta finančni vidik? Glede tega imajo rejniki 
večinoma deljeno mnenje. Kaj vi osebno mislite, tako 
čisto iskreno povejte. 
 

 

R3: Jaz, iskreno, bom zdaj rekla tako. Nisem šla zato 
delat. 
 

 

M: To ni bila vaša motivacija. 
 

 

R3: Ni mi bila. Jaz se sploh nisem ukvarjala s tem, ali 
bom dobila kaj denarja ali ga ne bom dobila. Mi vsi pa 
vemo, da denar, kolikorkoli ga kdo dobi, vsi lahko 
porabimo. Ga z lahkoto porabimo. 
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M: Še preveč. 
 

 

R3: Ja, še preveč. Mogoče denar, ne vem, jaz mislim, 
lahko bi bilo tudi kaj več. Ampak če ni, je tudi v redu. 
Lahko bi mogoče bilo več za rejnice, ki smo poklicne. 
Mogoče v tem primeru, da bi dobile kak regres za dopust. 
 

- želja po višji rejnini 
- dovolj visoka rejnina 
- predlog regresa za 

poklicne rejnike 

M: Ja, kot poklicne rejnice ne dobite nič več ... 
 

 

R3: Ne, nič več in plače ne dobimo posebej. 
 

 

M: Dobite plačane prispevke. 
 

 

R3: Ja, samo prispevke. To dobimo in potem ta rejnina, 
ki je itak vsem znana, 520 evrov. 
 

 

M: Enako za vse, ne glede na … 
  

 

R3: Ja, in od teh 520 evrov je 120 tvoje plače, preostalo 
pa so stroški za otroka. Če je otrok vključen v, ne vem, v 
glasbeno šolo. Tako bom rekla, če otrok ni nikamor 
vključen, pa če ti nikamor ne greš in ne daš nekaj na 
garderobo, potem ti je to zadosti. Če pa je otrok vključen 
v glasbeno, kaki šport in ga moraš ti vozit, če ima otrok 
neke potrebe, ne vem, zdravstvene, če kaj rabi, recimo 
očala, da greš na dopust, mi gremo na dopust, mi ves ta 
denar porabimo za otroke. Ker gremo dvakrat na morje, 
prej smo še šli na smučanje, in na izlete gremo, mi vse 
porabimo. Ker mi radi potujemo in mi ogromno porabimo 
za potovanja. Naša družina, nekateri imajo torej za 
preživetje, ne da od tega živi tudi drugi del družine. 
 

 
 
 
 
- dodatne aktivnosti za 

otroke aktivnosti zunaj 
družine 

- skupno preživljanje časa z 
otrokom 

- nekateri porabijo rejnino za 
preživetje vse družine 

M: Dejansko vi, mislim, imate sami dovolj financ, da 
lahko osnovne stroške krijete sami, rejnino pa porabite za 
dodatne dejavnosti? 
 

 

R3: Ja, ja. Pač za to, kar gremo okrog. Verjetno je 
odvisno od lokacije, kje kdo živi. Če si lociran na vasi, 
potem moraš otroka voziti v mesto. Na glasbeno, dvakrat 
na teden, bom rekla, pa kupiti inštrument, to je dosti. To 
stane. To ni malo. Če nekdo živi samo od tega, potem je 
to premalo, bi mogoče morala biti, ne vem, vsaj mogoče, 
ta plača rejnic malo višja. Vsaj poklicnih, da bi bila plača 
vsaj, kaj vem, vsaj kakih 300 evrov plus rejnina. Če že 
govorimo o poklicu ali pa, ne vem, saj ni treba, da je 700 
evrov, ampak 300 bi pa mogoče lahko bila, če je že to to. 
Če je tako, je tako. 

- finančna neodvisnost od 
rejnine 

 
 
- stroški za dodatne 

aktivnosti otroka 
- večje plačilo dela poklicnih 

rejnikom 
- premalo plačano delo 

poklicnih rejnikov 

M: Kar zakon določa. 
 

 

R3: Ja. Ne bomo spremenile, ne. 
 

 

M: Kaj pa glede izobraževanj, delavnic, individualne 
projektne skupine? Se vam zdi tega dovolj, dobite dovolj 
informacij? Bi želeli še več, je vsega skupaj preveč? 
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R3: Ne, mislim, da je to pravzaprav v redu narejeno.  
Edino to, da je vse locirano v Ljubljani. Sicer so zdaj 
upoštevali naše želje, da nekaj izobraževanj priredijo tudi 
v Mariboru. Zato ker je vse pač center Ljubljane in, ne 
vem, nas je potem mogoče tam preveč. 

- količina izobraževanj je 
primerna 

- izobraževanje locirano v 
Ljubljani 

- premalo izobraževanj po 
vsej Sloveniji 

M: V vašem centru pa izobraževanj ni? 
 

 

R3: Ja, ja, imamo. Mi imamo tudi. - izobraževanja v lokalnem 
CSD 

M: Pa mesečne delavnice, kakšne skupine?   
 

 

R3: Skupine imamo, ja. Me same si izberemo kako temo 
za pogovor ali kako tematiko. Zelo, zelo razgibano 
imamo in v redu, odprto. Delamo tisto, kar želimo delati, 
oziroma tisto, kar potrebujemo, bom rekla. Ker imajo 
rejnice različne probleme. Jaz moram reči, da nimam 
nekih težav, ne z otroki, ne s starši, ne s strokovnimi 
delavci. Vse to mi kar v redu funkcionira. 
 

- skupinska srečanja rejnic 
- vsebino delavnic izberejo 

rejnice 
- vsebina delavnic 

prilagojena potrebam rejnic 
- dober odnos z otroki 

M: Imate kakšnega otroka s posebnimi potrebami? 
 

 

R3: Ne, nimam. Nimam otrok s posebnimi potrebami, 
ampak imam te dve deklici, sta težje učljivi. 
 

 

M: Imata odločbo? 
 

 

R3: Ja, odločbe pa imata, ja. Ampak zame tudi to ni 
težava. Mi se pač učimo, ker sem se jaz za to odločila in 
temu namenim več časa. 
 

- pomoč otroku pri učenju 

M: Zdaj ob tem nimate poklica … 
 

 

R3: Ja, nimam, ne. In v resnici se midva sama ogromno 
izobražujeva, hodiva okrog, bereva, tudi plačamo si kako 
izobraževanje. Tako da se, bom rekla, nenehno 
izobražujem, sem tudi v kontaktu, tudi tu na rejniškem 
društvu sem aktivna, delam ne. Tu so tudi te strokovne 
delavke, imamo zunanje izvajalce, še tu dobim veliko 
informacij, ki bi jih želela. Zdaj nekatere rejnice jemljejo ta 
izobraževanja kot nekakšno obvezo, a se jim ne da, pa je 
povezano s prevozom, s časom in z vsem tem. To je tudi 
stvar rejnika, kako si organizira stvari. Ker če si ne more 
organizirati takšne stvari, potem si tudi življenja ne more. 
In ne vem, lahko bi bilo tudi še kaj zraven, lahko bi se 
mogoče bolj vključevali pri kakih drugih zadevah, pa 
družili, tako kot imamo na primer prek rejniškega društva 
srečanje rejniških družin. Zelo fajn dogodek. Kjer se 
potem lahko zbere cela, celotna Slovenija ... 
 

 
- dodatno 

samoizobraževanje 
- nenehno izobraževanje 
- sodelovanje v rejniškem 

društvu 
- pridobivanje informacij po 

potrebi 
- nekateri vidijo 

izobraževanja kot obvezo 
in dodatno težavo 

- pomen organiziranosti 
življenja 

- srečanje rejniških družin  

M: Kolikokrat, kako pogosto imate to?   
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R3: Enkrat na leto, zato ker to financira rejniško društvo 
in je v resnici velik projekt, je finančno zelo zelo ... Mi to 
dejansko ... 

 

M: Od države ne dobite nobenih sredstev? 
 

 

R3: Ne, ne, ne. Mislim, sredstev. Saj so neka 
pokroviteljstva, letos je recimo predsednikov kabinet imel 
neko pokroviteljstvo. Ampak to so vse donacije in ... 
 

- težave pri financiranju 
rejniškega društva 

M: Zanje morate vi zaprositi, da jih dobite.   
 

 

R3: Zaprositi, da dobimo. Lahko se zgodi, da jih ne 
dobimo. 
 

 

M: Ni pa nič predvideno? 
 

 

R3: Nič predvideno, ne. In potem so tu še, recimo, 
zakonodaja pač narekuje, kak SAZAS, ki ga moramo 
plačat. In če mi tam ne pobiramo denarja, mi nimamo 
vstopnine, ne prodajmo ničesar, moramo plačati, če 
glasbo predvajamo. To so pa stvari, ki so po drugi strani, 
zdaj govorim o rejniškem društvu, če bi želeli organizirati 
več takih, vse povezane s stroški. Mi pa nismo profitno 
društvo, da bi nekaj kasirali ali da bi dobili sredstva, 
ampak so to vse res donacije. Zato bi mogoče centri, 
skupnost centrov Ljubljana, tudi na ta način lahko 
organizirali neka srečanja. Da bi se tudi družine spoznale 
na bolj družaben način, ne samo na seminarjih. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- predlog večjih družabnih 

srečanj rejnikov 

M: Kaj za vas pomeni, da je rejništvo uspešno, da je 
končano? 
 

 

R3: Konec rejništva, resnični konec bi pa lahko bil to, da 
bi se otrok lahko vrnil v svojo družino in da bi lahko bili 
vsi srečni. To bi lahko bil konec, tak, v zvezdah. 
 

- uspešnost rejništva 
pogojena z vrnitvijo otroka 
v matično družino 

M: Kako vidite vi prednosti, slabosti rejništva? Če bi tako 
pogledali, kaj vse je za vas dobra stran rejništva, kaj bi 
bila slaba stran? Če je kaj takšnega? 
 

 

R3: Dobra stvar je vsekakor ta, da tega otroka umakneš 
od tam. Slaba stran, jaz rečem, je, da predolgo čakajo z 
odvzemi. Zdaj sicer mi večkrat slišimo kaj po televizijah, 
samo nekaj, verjetno pač eno stran, ker seveda nihče ne 
želi govoriti o vseh tistih ozadjih, niti … 
 

- umik otroka iz biološke 
družine 

- prepočasno odzivanje CSD 
pri odvzemu otroka 

- enostransko predstavljanje 
v medijih 

M: Centri niti ne smejo. 
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R3: Niti ne smejo. Mi rejniki niti ne govorimo in niti ni 
prav, ker s tem na nek način blatiš družino, otroka in vse. 
Ampak vseeno jaz mislim, da se postopki predolgo 
vlečejo in da  bi otroke morali že prej odvzeti, ne. Jaz 
sem svoje otroke dobila pri 12 letih, vse tri punce. Dve pri 
11, to pa pri, ne, dejansko vse pri 11. In to so že 
izoblikovani otroci, 11 let so živeli pod nekim pritiskom, 
neko travmo. Prej bi morali odvzeti otroke. To je slabost. 
Zdaj, ali je zakonodaja ali strokovna delavka ali karkoli, 
ne vem, ne vem, ne bi rekla, kdo je krivec, niti ga ne bi 
iskala, ampak to je pomanjkljivost. Dobra stvar je, da so 
še ljudje, ki hočejo res imeti otroka, da mu želijo 
pomagati in želijo, da bi ta otrok res imel boljše otroštvo, 
boljše življenje, da bi prišel do izobrazbe in tako dalje. 
Jaz imam recimo en primer, družinico, v kateri so trije 
otroci. Jaz imam najmlajšo, ker sta starejša dva otroka v 
taki bedi živela in ju nihče ni odvzel. No, in ta moja 
punčka je najmlajša. In je zdaj ona bila edina odvzeta. 
Fantka sta starejša in vidim, kako je narobe, ker nista bila 
odvzeta. Ker imata slabo in bedno življenje. Ta najstarejši 
fant je star 23 let, šole ni končal. 
 

 
 
 
- sprememba postopkov pri 

odvzemu otroka 
 
- predolgo življenje otrok v 

neprimernih razmerah 
 
 
 
- želja ljudi v pomoči otroku 

in izboljšanju njegovega 
življenja 

M: Ves čas sta živela doma, v matični družini? 
 

 

R3: Ja, ja, onadva sta ostala v družini. Nista bila odvzeta. 
Govorim o tem, da je napaka, da ne odvzamejo otrok, da 
čakajo. Zakaj zdaj čakajo, ne vem. Jaz vidim, da ta dva 
otroka niti poklica nista pridobila, ne eden ne drugi. En je 
star 23 let, en pa 20 let. Ta starejši zdaj že čaka drugega 
otroka, njegova partnerka tudi ni končala šole. Dela brez 
izobrazbe kot bagrist, ni razgledan, ni naučen, ničesar 
nima, ker mu družina ni ničesar nudila, samo trpljenje. 
Isto drugi otrok, ki je s posebnimi potrebami, končal je 
tudi šolo s posebnimi potrebami in dejansko ni pridobil 
nobene izobrazbe. Tudi sedaj je prepuščen takemu 
življenju.  Nič nima, nič ga ne veseli, nič ga niso naučili, 
cele dneve tava okrog po mestu. In ne najde svojega 
miru in nič. Če bi bili ti otroci odvzeti, ko so bili majhni, bi 
jih rejniki drugače vzgojili. Ker rejniki vseeno gledamo, da 
končajo šolo, da se zaposlijo, da imajo normalno 
življenje, da funkcionirajo normalno kot družina. 
 

 
 
 
 
 
 
- neprimerna vzgoja matične 

družine 
 
 
 
 
 
 
- prizadevanje za 

vzpostavitev 
funkcionalnega življenja 
otroka 

M: Da se naučijo živeti kot samostojne osebe. 
 

 

R3: Da se naučijo živeti kot samostojne osebe. Ker to je 
cilj, da bo drugačen od svojih staršev. Starši so alkoholiki 
in ti otroci, kaj drugega lahko delajo s temi starši? Ta 
eden je še vedno pri starših in  seveda sedaj, ko gredo 
starši v gostilno, gre tudi on, 20 let star fant, z njimi v 
gostilno. In tudi on pije zdaj z njimi pivo. 
 

 
 
 
 
- neprimeren vzgled staršev 

M: Isti vzorec ima. 
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R3: Isti vzorec ima. Vzorec ni bil prekinjen in če bi ta 
fanta odvzeli že tudi prej, pri desetih, dvanajstih letih … 
Ne vem, dvanajst je mogoče že pozno, prej, bi tudi 
onadva imela priložnost za boljše življenje, zdaj ga pa 
nimata. Nimata ga, sta socialna problema, podporo 
dobivata in imata slabo življenje. Upam, da bo punčka 
boljše izbrala, ker vzorci so in povezana z družino je, 
imajo se radi, ker so bratje in sestre. Upam, da bo znala 
to prekiniti in da bo znala izbrati boljše življenje. Da bo 
lahko tudi v pomoč svojima bratoma. 
 

 
 
 
 
 
 
- neprimerni vzorci iz 

matične družine 

M: Kako se vam pa zdi, po vašem mnenju, da družba 
sprejema rejništvo oziroma kako vidi rejništvo, delo 
rejnika? 
 

 

R3: To je različno. Različno, ja. Tako bom rekla. Nekateri 
imajo zelo slabo mnenje, ker imajo verjetno tudi slabo 
izkušnjo, ne vem. Nekateri so zavistni, so podobni in pač 
slabo govorijo. Veliko slabega naredijo novinarji, zato ker 
neko zadevo prikazujejo enostransko, tako to Velenje. 
Verjetno ni vse tako, kot je bilo prikazano. So ljudje, ki to 
vidijo pozitivno, hvalijo in v redu, super, in ljudje, ki 
negativno govorijo, ne vem zakaj, verjetno negativna 
izkušnja, ne bi znala povedati. 
 

 
- deljeno mnenje o rejništvu 
- zavist 
- enostransko prikazovanje 

rejništva v  medijih 

M: Zdaj ste vse skupaj zajeli tako jedrnato. Imate kakšne 
težave v rejništvu? Ne vem … Se spopadate s čim 
posebnim, s čim takim … 
 

 

R3: Ne, ne, vsak otrok je različen. Z vsakim otrokom 
moraš posebej delati, to je pri bioloških otrocih. En rabi 
več, drugi rabi manj. Tretji se rad carta, ne vem, četrtemu 
moraš brati. En ima rad sprehod, drugi nima rad družbe. 
To moraš ugotoviti in čas prinese svoje. 
 

- prilagajanje aktivnosti 
glede na otrokove potrebe 
in sposobnosti 

M: Imate kaj težav s tem, ko otroci prinesejo s seboj 
preteklost?     
 

 

R3: Ja, seveda, to je ... To gre z njimi in to moraš, moraš 
zablokirati, to moraš uničiti. To je cilj, da se tega slabega 
rešiš. Seveda prinese slabe navade, saj drugega ni imel, 
drugega ni imel. 
 

- cilj odpraviti slabe navade 

M: Imate s tem težave ali vam gre spopadanje s tem? 
 

 

R3: Ja, ja. Recimo ena punčka je k nam prišla oblečena 
kot prostitutka. Enajst let star otrok z dolgimi nohti, 
namazanimi, namazana po obrazu, s prameni, oblečena, 
da ne bi rekla, kako. Ampak nisem imela težav. Sem 
rekla, da to ni primerno, da jaz nisem tako oblečena, da 
je ona otrok, da sem jaz mama. Pa kako bi bilo, da bi ona 
bila … Ne vem, nek način izbereš, ko hočeš otroku 
povedati, zakaj to, ne mu nečesa odvzeti, takoj nečesa 
prepovedati. 

 
 
 
 
- otroku biti vzgled 
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M: Razložite mu? 
 

 

R3: Ja, razložiti je treba, zakaj to ni v redu. In potem 
otroci sprejmejo, ker se čutijo varne, ko ti skrbiš za njih, 
otroci v resnici potrebujejo omejitve. Omejitve, oni 
potrebujejo pravila za svojo varnost. Ona ve, da če jaz 
njej rečem, zakaj česa ne, ve, da jo imam rada, da jo 
hočem nečesa obvarovati, da jo hočem zaščititi, kar prej 
ni bila, ko je lahko hodila oblečena prosto po prešernu, 
delala, kar je želela. Ni imela ure ne za spanje, ne za, 
recimo ta otrok niti v šolo ni šel, ko se mu ni ljubilo iti, pač 
ni šla v šolo. Je bilo neopravičenih še pa še. Otroku 
moreš razložiti, da je šola njegova obveza. Da smo mi 
služba, otroci pa morajo hoditi v šolo, ne. To so taki, to so 
vzorčki, ki jih otroci pač nosijo s sabo. Ti si za to, za to 
imaš izobraževanja, za to imaš te stvari, na delavnicah 
se učiš, kaj narediti, tudi prebrati moraš kaj.  
 

- razložiti otroku svoje 
odločitve 

- občutek varnosti 
- pomen postavljanja meja 
 
 
 
 
 
 
- razložiti otroku dolžnosti 
 
- pomen izobraževanja 

M: Samostojno delo … 
 

 

R3: Samostojno delo, da najdeš tisto pot. Drugače pa 
raziskuješ z otročkom. Raziskuješ, komuniciraš, 
raziskuješ. 
 

- skupno učenje 

M: Otroci še vedno izražajo željo, da bi se vrnili v matično 
družino ali dejansko pač vidijo razliko? 
 

 

R3: Moji trije ne. Ta najstarejša punčka, njeni starši so 
dejansko nehali piti, njo večkrat vprašam, če bi želela, kaj 
bi bilo, če bi želela iti. Je rekla, da še ne. Želi biti tu, želi 
pa imeti, všeč ji je, da ima dober, kvaliteten kontakt, 
obisk. Mi, obiski … Moram reči, da imamo tudi tu zelo, 
jaz vsaj, drugi morebiti nimajo, srečo. Rečem, da imam s 
temi stiki odprte roke, da smo v teh dogovorih s starši 
toliko napredovali, da si sami določimo stik. Ko ima otrok 
potrebo ali pa željo, da bi želel iti k staršem, enostavno 
pokličemo, se dogovorimo. 
 

- želja otroka ostati pri 
rejniku in imeti stik z 
matično družino 

 
 
 
- pozitivne izkušnje z 

dogovarjanjem o stikih 
 

M: Starši se tega držijo? 
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R3: Se držijo, otrok lahko gre, kadar si sam zaželi iti. Jaz 
pa s tem nimam problemov, da bi se mogla držati neke 
ure. Da bi zdaj jaz to omejevala. Ker se nekateri rejniki 
tega strogo držijo. Ne, smo dogovorjeni, v četrtek ob 
dveh in takrat mora biti. Ne, to ni prav. Verjetno ruši 
sistem rejnikom. Ne vem, jaz s tem nimam težav. 
Mogoče ima kdo drugačen urnik, pa mu res ne ustreza. 
Res ne more biti tako, kakor bi narekovali starši, da bi oni 
poklicali, zdaj naj pride. Daj ga, rejnik ne more skočiti. 
Ampak če otrok izrazi željo, jo mi poskušamo izpeljati. 
Ker jaz upoštevam to, kar otrok želi. Ne da mi starši 
narekujejo in komandirajo, kakšna naj bi bila moja 
vzgoja, ker pač oni te sposobnosti več nimajo. Ampak da, 
mi se s celotno komunikacijo dogovorimo. No, zadnja 
deklica, ki je pri nas, je pri svojih starših, se pa držimo 
ure, zato ker oni niso fleksibilni, ker bi pa oni potem to 
izkoriščali. Ampak to mora tudi rejnik ugotoviti sam, s 
katerimi starši lahko, s katerimi pa ne. 
 

- otrok izrazi željo po stiku 
- natančnost nekaterih 

rejnikov pri dogovarjanju 
stikov 

- starševsko neupoštevanje 
dogovorov povzroča 
težave v organiziranosti 
rejniške družine 

 
 
 
- biološki starši ne določajo 

vzgoje 
- prilagodljivost pri 

dogovarjanju stikov 
odvisna od odziva staršev 

M: Način sodelovanja. 
 

 

R3: Način sodelovanja, ja. Da ne bi prišlo do izkoriščanja. 
Tako ali drugače, ker za otroka spet ni dobro, ni dobro za 
to, ker se mora otrok prilagajati tistemu, ni pa tudi dobro, 
da bi otrok videl neko manipulacijo in da bi sam prevzel 
take vzorce. V njegovo korist pozneje, v času pubertete 
ali kakorkoli že. To je to. 
 

- poskus manipulacije 
nekaterih staršev 

M: Hvala za intervju.  

 

 

 

 


