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POVZETEK 
Magistrsko delo obravnava predstavitev medsebojnega sodelovanja med 
centrom za socialno delo (CSD), izvorno in rejniško družino otroka ter osvetli 
potrebe, ovire in predloge, ki bi bile vodilo k tesnejšem sodelovanju. S tem bi bil 
ukrep rejništva lahko krajši. Teoretični del magistrskega dela vključuje 
zakonodajno ureditev rejništva, predstavi naloge in dolžnosti CSD, zadolžitve 
rejnika in pomembnost upoštevanja glasu otroka v rejništvu. Sledi tematika 
dolgotrajnega rejništva ter opredelitve različnih strokovnjakov do slednjega 
ukrepa. Magistrsko delo razišče sodelovanje med CSD, rejniško družino in 
izvorno družino otroka. Sprašuje se tudi o vlogi socialnega pedagoga in 
njegovem umeščanju na področje rejništva.  
 
V empiričnem delu je bila glede na teoretična izhodišča opravljena kvalitativna 
raziskava, za kar je bil uporabljen polstruktrurirani intervju. Vzorec raziskave 
vključuje dve strokovni delavki iz dveh centrov za socialno delo, dve izvorni in 
dve rejniški družini otrok, s katerimi sodelujeta. Raziskava vključuje pogled na 
medsebojno sodelovanje vseh treh akterjev sodelujočih v raziskavi ter osvetli tudi 
splošne izkušnje socialnih delavk pri delu z družinami na področju rejništva. 
Ugotovitve raziskave kažejo, da strokovnima delavkama motiviranje izvorne 
družine za sodelovanje ter vključevanje v oblike pomoči predstavlja velik izziv. 
Najbolj so starši motivirani na področju izvajanja stikov z otroki. V nasprotju pa 
večjo motiviranost in pripravljenost za sodelovanje s CSD in izvorno družino 
izkazujejo rejniške družine, ki pri tem izpostavljajo pomembnost spoštljivega in 
enakovrednega odnosa s starši. Sogovorniki se do dolgotrajnega rejništva, če je 
ta v korist otroku, pozitivno opredelijo, vendar menijo, da bi z aktivnejšim 
medsebojnim sodelovanjem, več podpore in z večjo motivacijo s strani izvorne 
družine to lahko pripomoglo h krajši namestitvi otroka v rejništvu. V pomoč bi bila 
dodatna svetovalna služba ali nevtralni strokovni delavec, ki bi se staršem v 
njihovem položaju lahko uspešnejše približal ter jih motiviral, kot to uspe 
strokovnim delavcem na CSD. Na drugi strani pa družine s strani CSD prav tako 
pogrešajo več dostopnosti in medsebojnega sodelovanja, ki bi ga ta moral 
kontinuirano vzdrževati. Rezultati osvetlijo tudi potrebe rejnic, kot so dodatna 
služba za svetovanje in možnost vključevanja partnerjev rejnic na izobraževanja. 
Rezultati prinašajo uvid v potrebe in predloge, ki so lahko vodilo za tesnejše 
sodelovanje med CSD, izvorno in rejniško družino. Poleg tega raziskava prispeva 
k razvoju smernic umestitve socialnega pedagoga na področje rejništva, ki se 
poleg sodelovanja z družinami na CSD kaže tudi v nevladnih organizacijah, 
projektnih delih in v podpori pri integraciji izvornih družin v skupnost.  
 
 
Ključne besede: rejništvo, center za socialno delo, otrok, izvorna družina, 
rejniška družina, dolgotrajno rejništvo, sodelovanje 
 
 
  



 
  

 

ABSTRACT 
The master’s thesis discusses the presentation of mutual cooperation between 
the social work center (CSD), family of origin, and foster family and enlightens 
the needs, barriers, and proposals which could lead to tighter cooperation. Thus, 
the measure of foster care could be shorter. The theoretical part of the master’s 
thesis includes the legislative arrangement of foster care. It presents the tasks 
and the duties of the CSD, duties of the foster carer, and the importance of 
respecting the voice of a child in foster care. The issues of long-term foster care 
and the definitions of various experts about the foster care follow. The master’s 
thesis researches the cooperation between the CSD, the foster family, and the 
family of origin of a child. It also researches the role of the social pedagogue and 
his place in the field of foster care. 
 
In the empirical part, the qualitative research was performed with regards to 
theoretical starting points, for which the semi-structured interview was used. The 
sample of the research includes two professional workers from the two social 
work centers, two families of origin, and two foster families of children, these two 
professional workers cooperate with. The research embraces the perspective on 
mutual cooperation of all the three actors which cooperate in the research. It also 
illuminates the general experiences of the social workers in working with the 
families in the field of foster care. The ascertainments of the research show that 
motivating the family of origin for cooperation and being included in the forms of 
assistance represents a great challenge to the professional workers. The parents 
are motivated the most in the field of performing contacts with children. On the 
contrary, foster families show greater motivation and readiness to cooperate with 
the CSD and the family of origin. In the process, they point out the importance of 
the respectful and equal relationship with the parents. The discussion partners 
take a positive position about the long-term foster care if the latter is beneficial for 
the child. However, they believe that more active mutual cooperation, more 
support, and greater motivation of the family of origin could contribute to shorter 
stay of a child in the foster care. Additional counseling service or a neutral 
professional worker would be of assistance. The latter could approach and 
motivate the parents more successfully in their position, in comparison to the 
professional workers of the CSD. On the other hand, the families also miss more 
accessibility and mutual cooperation from the CSD. The latter should maintain 
the cooperation continuously. The results enlighten also the needs of foster 
mothers, such as additional counseling service and the opportunity of including 
the partners of foster mothers in education. The results give an insight into the 
needs and proposals which could be guidance for a tighter cooperation between 
the CSD, the family of origin, and the foster family. In addition, the research 
contributes to the development of the directives of placing the social pedagogue 
in the field of foster care which is shown – in addition to the cooperation with 
families at the CSD – is also shown in nongovernmental organizations, projecting 
work, and in the integration of families of origin into the community. 
 
 



 
  

 

Keywords: foster care, social work center, child, family of origin, foster family, 
long-term foster care, cooperation 
 



1  

KAZALO VSEBINE 
 

I. UVOD .................................................................................................................. 4 
II. TEORETIČNI DEL ............................................................................................. 5 
1. DRUŽINA ........................................................................................................... 5 

1.2 PLURALIZACIJA DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA ........................................... 6 
1.3 TEŽAVE, S KATERIMI SE SREČUJEJO DRUŽINE .................................... 6 

2. REJNIŠTVO ....................................................................................................... 7 
2.1 ZAKONODAJNA UREDITEV REJNIŠTVA V SLOVENIJI ............................ 7 
2.2 ODVZEM IN NAMESTITEV OTROKA V REJNIŠKO DRUŽINO ................. 8 
2.3 REJNIŠKA POGODBA ................................................................................. 9 
2.4 IZVORNA DRUŽINA .................................................................................. 10 
2.5 REJNIŠKA DRUŽINA ................................................................................. 10 
2.6 ŠTEVILO REJNIKOV IN OTROK V REJNIŠTVU ...................................... 10 

3. REJNIK IN OTROK V REJNIŠTVU ................................................................. 11 
3.1 REJNIK ....................................................................................................... 11 
3.2 NALOGE IN DOLŽNOSTI REJNIKA .......................................................... 12 
3.3 OTROK MED DVEMA DRUŽINAMA IN UPOŠTEVANJE NJEGOVEGA 
GLASU ............................................................................................................. 13 
3.3 POJEM »REJENEC« ................................................................................. 13 

4. VIDIK TRAJANJA REJNIŠTVA ...................................................................... 14 
4.1 KRATKOTRAJNO ALI DOLGOTRAJNO REJNIŠTVO? ............................ 14 
4.2 OMEJITEV REJNIŠTVA NA TRI LETA ...................................................... 16 
4.4 POSVOJITEV ALI DOLGOTRAJNO REJNIŠTVO? ................................... 17 

5. CENTER ZA SOCIALNO DELO (CSD) .......................................................... 18 
5.1 NALOGE CENTROV ZA SOCIALNO DELO .............................................. 18 
5.2 REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO ............................. 19 

6. INDIVIDUALNA PROJEKTNA SKUPINA ....................................................... 19 
6. 1 SODELOVANJE NA INDIVIDUALNI PROJEKTNI SKUPINI .................... 19 
6.2 NALOGE INDIVIDUALNE PROJEKTNE SKUPINE ................................... 20 

7. SODELOVANJE .............................................................................................. 21 
7.1 SOCIALNO DELO Z DRUŽINO ................................................................. 21 
7.2 DELOVNI ODNOS ..................................................................................... 21 
7.3 SOCIALNO DELO V REJNIŠTVU .............................................................. 23 
7.4 MEDSEBOJNO SODELOVANJE CSD IN IZVORNE DRUŽINE ............... 23 
7.5 MEDSEBOJNO SODELOVANJE CSD IN REJNIŠKE DRUŽINE .............. 24 
7.6 MEDSEBOJNO SODELOVANJE REJNIŠKE IN IZVORNE DRUŽINE ..... 26 

8. PRENEHANJE REJNIŠTVA ........................................................................... 28 
8.1 VPLIVAJOČI DEJAVNIKI NA PONOVNO ZDRUŽITEV DRUŽINE ........... 29 
8.1.1 Značilnosti otroka .................................................................................... 29 
8.1.2 Značilnosti izvorne in rejniške družine ..................................................... 29 
8.1.3 Značilnosti rejništva ................................................................................. 29 



 
  

2 

8.1.4 Razlog za rejništvo .................................................................................. 30 
8.2 STRATEGIJE ZA PONOVNO ZDRUŽITEV DRUŽINE .............................. 30 

III. EMPIRIČNI DEL ............................................................................................. 33 
9. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA ..................................... 33 
10. NAMEN IN CILJI RAZISKAVE ................................................................... 33 
11. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ................................................................. 34 
12. RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODA ................................................... 35 
12.1 PREDSTAVITEV SODELUJOČIH PRI RAZISKAVI ................................. 35 
12.2. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV ..................................................... 36 
12.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV ...................................................... 37 

13. REZULTATI KVALITATIVNE ANALIZE ....................................................... 39 
SKLEP ................................................................................................................. 70 
VI. VIRI IN LITERATURA .................................................................................... 73 
VII. PRILOGE ...................................................................................................... 82 
 
 
 
KAZALO SLIK 
 
Slika 1: Model sodelovalnih procesov socialnega dela z družino v skupnosti.....31 
Slika 2: Primer 1 in Primer 2................................................................................35 
 
 
KAZALO TABEL 
 
 
Tabela 1: Podatki o številu otrok v rejništvu (Rejništvo, 2018b) .......................... 11	
Tabela 2: Podatki o rejnicah in rejnikih (Rejništvo, 2018b) .................................. 11	
Tabela 3: Povprečno trajanje rejništva (Rejništvo, 2018a) .................................. 15	
Tabela 4: Število zaključenih rejništev glede na razloge (Rejništvo, 2018a) ....... 28	
Tabela 5: Doživljanje rejništva ............................................................................. 39	
Tabela 6: (Ne)motiviranost izvorne družine ......................................................... 42	
Tabela 7: (Ne)vključevanje v oblike pomoči ......................................................... 43	
Tabela 8: Sodelovanje med CSD in izvorno družino ........................................... 46	
Tabela 9: Doživljanje sodelovanja med CSD in rejniki ......................................... 48	
Tabela 10: Pomoč in podpora rejnikom ............................................................... 49	
Tabela 11: Doživljanje sodelovanja med izvorno in rejniško družino ................... 52	
Tabela 12: Pozitivna naravnanost do staršev ...................................................... 52	
Tabela 13: Sodelovanje na individualni projektni skupini ..................................... 55	
Tabela 14: Predlogi za boljše sodelovanje .......................................................... 55	
Tabela 15: Pomoč in podpora izvorni družini ....................................................... 58	
Tabela 16: Mesto socialnega pedagoga na področju rejništva ............................ 61	
Tabela 17: Razlogi za dolgotrajno rejništvo ......................................................... 64	
Tabela 18: Opredelitev do dolgotrajnega rejništva .............................................. 65	



 
  

3 

Tabela 19: Predlogi, ki bi lahko prispevali h krajšem rejništvu ............................. 65	
Tabela 20: Predlogi za spremembe na področju rejništva ................................... 66	
 
 



 
  

4 

I. UVOD 
 
Družine in družinsko življenje se je v zahodnih družbah temeljito spremenilo. S 
pluralizacijo družinskega življenja ter življenjskih in družinskih potekov se razširja 
tudi starševstvo, in sicer na različne oblike socialnega starševstva. Najpogosteje 
se pojavlja v primeru reorganiziranih, posvojiteljskih, istospolnih in rejniških 
družin (Švab, 2010). V slednjih živijo otroci, katerih starši nočejo ali ne morejo 
poskrbeti za njihovo varstvo in vzgojo. Največkrat je rejništvo potrebno zaradi 
neustreznih družinskih in socialnih razmer, nesposobnosti staršev skrbeti za 
otroka, smrti staršev, prekomernega uživanja alkohola, zapustitve otroka in 
zaradi zdravstvenih težave staršev (Rejništvo, 2018a). Področje rejništva ima v 
Sloveniji že dolgoletno tradicijo; opredeljeno je kot začasni ukrep. Glede na 
statistične podatke je to še vedno dolgotrajna rešitev. V letih se doba v rejništvu 
prav tako ne zmanjšuje (prav tam).  
 
Na podlagi omenjenih dejstev je ključna tematika v magistrskem delu 
medsebojno sodelovanje med CSD, izvorno in rejniško družino. Zanima pa me 
tudi, na kakšen način je to povezano s tematiko dolgotrajnega rejništva. V 
povezavi z raziskovalnim problemom v teoretičnem delu predstavim zakonsko 
podlago rejništva, predstavim koncept izvorne in rejniške družine, opredelim vrste 
pomoči in podpore izvorni in rejniški družini s strani CSD ter izpostavim 
pomembnost upoštevanja otrokovega1 glasu v rejništvu. Sprašujem se tudi o 
vlogi socialnega pedagoga2 oziroma o njegovi umestitvi na področje rejništva.  
 
V empiričnem delu je bila opravljena kvalitativna raziskava, kjer sem želela 
osvetliti doživljanje sogovornikov glede medsebojnega sodelovanja, osvetliti 
njihove težave in potrebe ter pridobiti mnenja za spremembe, ki bi lahko 
prispevale k izboljšanju sodelovanja in posledično h krajši dobi v rejništvu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 V magistrskem delu uporabljam besedo otrok ali otrok v rejništvu namesto pojma rejenec. 
 
2 V magistrskem delu uporabljam obliko socialni pedagog, vendar se ta nanaša na moški in 
ženski spol. 
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II. TEORETIČNI DEL 
 1. DRUŽINA  
»Edinstveni postanemo šele takrat, ko smo z drugimi. Šele ob drugih postanemo 
posebni. Da lahko preko ljubezni drugih postajamo bolj mi sami. In s pomočjo 
ljubezni omogočamo drugim, da vedno bolj postajajo oni. Da med seboj 
ustvarjamo ljubezen.« (Berglez, 2005, str. 91)  
 
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR) v 2. členu 
družino opredeljuje kot skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa 
posebno varstvo (ZZZDR, 2004). V Družinskem zakoniku (v nadaljevanju DZ) je 
družina opisana širše, in sicer kot življenjska skupnost ne glede na starost otroka, 
z obema ali enim od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in 
ima po tem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice (DZ, 2017, 2. 
člen). 
 
Čačinovič Vogrinčič (1998) za družino pravi, da je mala skupina, kateri so skupna 
pravila, norme in vrednote in jo opredeli kot osrednjo socializacijsko instanco za 
človeka ter prvi socialni sistem, v katerem otrok živi in v katerem posameznik 
začne poimenovati in prepoznavati svoje potrebe. Med slednje štejemo potrebo 
po varnosti, ljubezni, uveljavljanju, spoštovanju, samospoštovanju, ustvarjalnosti 
ter samouresničevanju. Posameznik se z njimi uči ravnati, jih izraziti in 
zadovoljevati (prav tam). Za Muska (1995) je družina temeljni posrednik 
človekovega obstoja. Je svet, življenje, človeštvo in družba v malem; edinstvena 
celica, kjer se spletajo temeljne vloge človeškega bitja, spolne in generacijske – 
vloga moškega, ženske, staršev in otrok. Bolj kot kjerkoli drugje, se 
posameznikova osebnost oblikuje v družini, in sicer v treh razsežnostih: biološki, 
socialni in duhovni (prav tam). 
 
Ličen (1995) družino pojmuje kot osnovno institucijo zasebnega življenja, kjer se 
oblikuje za ljudi večina pomembnih razmerij in kot socialno skupino, v katero smo 
stalno in dolgotrajno vključeni. Nadaljuje, da je družina lahko vir žalosti, da pa je 
vir veselja, mora biti trdna in vloge članov usklajene; učiti se mora držati skupaj. 
V družini si pridobivamo razne podatke, spoznanja, spretnosti, nove osebnostne 
lastnosti navade in razvade (Ličen, 1996). Tam se učimo socialnega vedenja, 
vzorcev komunikacije, si oblikujemo interese, stališča in vrednote ter razvijamo 
svoje sposobnosti (prav tam).  
 
Avtorica Ule (2000) opaža, da imamo vse več opravka s subjektivno družino po 
izbiri in odgovarjajočim sorodstvenim odnosom po izbiri. Ne da se več objektivno 
potegniti meje med družino in ne-družino, ampak se meje postavljajo subjektivno 
glede na perspektivo posameznega člana (prav tam). Tako trdi tudi Švab (2001) 
in pravi, da si družinsko življenje lahko vsak organizira po svoje, saj to ni neka 
statična oblika ali način življenja, temveč se vseskozi spreminja. Hartman in Laird  
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(po Wise, 2006, v Mešl, 2008, str. 94) sta družino definirala zelo odprto in 
preprosto rekla: »Ko se dva ali več posameznikov odloči, da so družina, 
postanejo družina.«  
 
1.2 PLURALIZACIJA DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA 
Ljudje se še vedno naslanjamo na neko tradicionalno podobo družine, ki 
idealizira preteklo družinsko življenje, ki naj bi bilo boljše, kot je danes. Dejstvo je, 
da število nuklearnih družin, katere sestavljajo poročena oče in mati, pri katerih je 
oče zaposlen in mati gospodinja ter dva otroka, upada. Veča se delež drugih 
družinskih oblik, med katere spadajo reorganizirane, enostarševske, 
posvojiteljske, istospolne, rejniške družine itn. (Švab, 2009, v Pirc, 2009). 
Sorodstvo tako ni več temeljna socialna struktura, ključna za konstituiranje in 
formiranje družb, ampak naletimo na paradigmatske premike v razumevanju 
koncepta, saj so sorodstveni sistemi manj pomembni za človekovo preživetje in 
obenem bolj prepleteni s socialnimi vezmi (Zaviršek, 2009).  
 
S pluraliziranjem družinskega življenja ter življenjskih in družinskih potekov se 
razširja tudi starševstvo, in sicer na različne oblike socialnega starševstva (Švab, 
2010), kar je družbeni odnos med odraslim in otrokom, ki ne temelji na krvni 
povezavi, temveč na socialno-čustveni (Zaviršek, 2009). Odrasli so za otroka 
»pomembni drugi« ne glede na to, ali jih tako definira tudi zakonodaja (prav tam). 
Takšne oblike starševstva so obstajale tudi v preteklosti, vendar so se v pozni 
modernosti tudi pluralizirale (Švab, 2010). Socialno starševstvo se pojavlja v 
različnih družinskih in sorodstvenih kontekstih, najpogosteje v primeru 
reorganiziranih, posvojiteljskih, istospolnih in rejniških družin (prav tam). Družine 
pa so še vedno patologizirane in stigmatizirane, kadar se ne prilagodijo 
standardom normalne družine, t. i. nedotaknjene nuklearne družine (Mešl, 2008).  
Čačinovič Vogrinčič (2006a) pravi, da v socialnem delu z družino odstopamo od 
vprašanja, katera je dobra oziroma zdrava oblika družine, o pravih načinih 
družinskega življenja ali družinskih potekih.  
 
1.3 TEŽAVE, S KATERIMI SE SREČUJEJO DRUŽINE 
Družine se lahko spoprijemajo z raznovrstnimi kompleksnimi problemi in veliko je 
takih ali pa njihovih članov, ki v kakšnem obdobju življenja potrebujejo pomoč 
(Mešl, 2008). Razlogi za to so različni; družina se lahko spopada z revščino, 
socialno nemočjo, lahko doživlja socialno izključenost, breme bolezni, odvisnosti 
ali posebne potrebe družinskega člana (Čačinovič Vogrinčič, 2006a). Ti se lahko 
spoprijemajo s kompleksnimi problemi zaradi sprememb po razvezi, z zlorabo, 
nasiljem, zatiranjem, brezdomstvom itn. (prav tam). 
 
Z družino, ki je prišla po podporo in pomoč, raziskujemo, kako člani živijo in 
kakšne spremembe potrebujejo, da bi družina lahko rešila svoje stiske in 
uresničila svoje možnosti. Socialno delo je praviloma delo z družino, vsakokrat s 
posebno, določeno družino. Doktrina socialnega dela pa zahteva spoštljivo 
sprejemanje raznolikosti (prav tam). 
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2. REJNIŠTVO 
Včasih je potrebno intervenirati, da bi obvarovali družino, ker jo ogroža član, ali 
da bi obvarovali člana, ki ga ogroža družina (Čačinovič Vogrinčič, 2006a). Primer 
so otroci, ki zaradi različnih razlogov ne morejo ali ne smejo živeti pri svoji družini 
(Berglez, 2005). Center za socialno delo otroka, ki nima ustreznih pogojev doma, 
namesti v rejniško družino, ki poskrbi za varstvo in vzgojo otroka (Rejniško 
društvo Slovenije, 2018). Najpogostejši razlogi za rejništvo so zanemarjanje 
otroka oziroma nepravilna skrb za otroka, alkoholizem staršev, fizično nasilje, 
psihične težave staršev ter materialna stiska (Rejništvo, 2018a). Vsak otrok si, 
kot pravi Neira Mikič, ki je večino otroštva preživela v rejništvu, »zasluži pravico 
do urejene družine, do možnosti, da se nekje počuti doma v pravem pomenu 
besede. Zasluži si brezskrbno otroštvo, umeščenost v določeno okolje, ljubezen, 
iskrenost in ljubeč odnos.« (Mikič, 2010, str. 17). 
 
Čačinovič Vogrinčič (2006a) pravi, da je rejništvo priložnost za podporo otroku, ki 
ne more živeti v svoji družini. Rejniški sistem je ustvarjen za otroka, da mu 
zagotovi dobre življenjske pogoje, ki jih izvorna družina ne more (prav tam). 
Urednica revije Rejniški glasnik Maksimiljana Mali (2014a) pa rejništvo s 
perspektive izvajalcev rejniške dejavnosti opiše kot način življenja, ki vključuje 
ljubezen, vzgojo, celodnevno delo in skrb za otroka, nenehno učenje in 
sposobnost samozavestnega nastopanja ter pogovarjanja. 
 
2.1 ZAKONODAJNA UREDITEV REJNIŠTVA V SLOVENIJI  
Področje rejništva v Sloveniji urejata Zakon o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04- UPB1, ZZZDR) in Zakon o izvajanju rejniške 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02, 56/06-odločba Ustavnega sodišča RS, 
114/06-ZUTPG, 71/08-ZUTPG-A). Natančneje je rejništvo opredeljeno v 
Pravilniku o pogojih in postopkih za izvajanje rejniške dejavnosti (2013, v 
nadaljevanju Pravilnik), ki je bil sprejet na podlagi 75. člena Zakona o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju ZIRD). 
 
ZIRD v 2. členu navaja, da je rejništvo posebna oblika varstva in vzgoje otrok, 
nameščenih v rejniško družino na podlagi zakona, ki ureja družinska razmerja ali 
drugega zakona in je namenjeno otrokom, ki začasno ne morejo prebivati v 
biološki družini (ZIRD, 2002). ZIRD ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki 
želi izvajati rejniško dejavnost, postopek pridobitve dovoljenja za izvajanje 
rejniške dejavnosti, pogoje ter postopek za izvajanje rejniške dejavnosti kot edini 
poklic. ZIRD določa tudi normative za izvajanje rejniške dejavnosti, opredeljuje 
dolžnosti rejnikov in naloge centrov za socialno delo pri izvajanju rejniške 
dejavnosti, ureja financiranje rejniške dejavnosti ter nekatera druga vprašanja, 
vezana na izvajanje zakona (Rakar idr., 2010).  
 
Konvencija o otrokovih pravicah (1990), katere podpisnica je tudi Slovenija, v 20. 
členu navaja, da ima otrok, ki zaradi različnih razlogov ne more živeti pri svoji 
družini ali katerega koristi ne dopuščajo, da bi še naprej ostal v tem okolju, 
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pravico do posebnega varstva in pomoči, ki mu jo zagotovi država. Država more 
takemu otroku zagotoviti nadomestno skrb. Najlažje je temeljne psihološke 
pravice otroka zagotoviti v družini, v skupini, ki je otroku hkrati varna in razvidna 
(Cvetko, Ferlin, Lah, Mikša in Pucelj 2011). Tam se otrokom omogočijo zdrava 
rast, izobraževanje, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno 
življenje ter delo, kar je tudi namen rejništva (ZZZDR, 154. člen).  
 
2.2 ODVZEM IN NAMESTITEV OTROKA V REJNIŠKO DRUŽINO  
Center za socialno delo (v nadaljevanju CSD) ima pristojnost odvzeti otroka 
staršem in ga namestiti v rejništvo ali v zavod, če je otrok ogrožen in je mogoče 
le z odvzemom v zadostni meri zavarovati njegove koristi ter ko okoliščine 
primera kažejo, da bodo starši po določenem času ponovno lahko prevzeli skrb 
za njegovo vzgojo in varstvo (Družinski zakonik, 174. člen). Postopek intervencije 
je dvojen, in sicer gre v smeri odvzema otroka, a se hkrati preizkuša vse 
možnosti, da odvzema ne bi bilo (Katalog javnih pooblastil, nalog po zakonu in 
storitev, ki jih izvajajo CSD, 2017, v nadaljevanju Katalog). Poglavitna naloga 
socialnega delavca je zaščita otroka, a predstaviti se mora tudi kot mogoči 
zaveznik staršev ter skupaj z njimi preizkušati možnosti, da otrok ostane v svoji 
družini ali do morebitne ugotovitve, da to ni mogoče oziroma da je nujno 
(začasno) otroka odvzeti (prav tam).  
 
Po odločitvi, da se določenega otroka namesti v rejniško družino, je naloga CSD 
otroka, da med rejniki, ki imajo dovoljenje, izbere rejniško družino, ki ustreza 
potrebam otroka (ZIRD, 32. člen). CSD lahko otroka odda v rejništvo s 
privoljenjem staršem, kar pa ni potrebno, če je bila staršev odvzeta roditeljska 
pravica (ZZZDR, 158. člen). Če je treba oddati v rejništvo otroke, ki so bratje in 
sestre, se praviloma vsi oddajo v isto družino (ZZZDR, 59. člen).  
 
Ko se odloča, kam se bo začasno namestilo otroka, socialna služba upošteva 
predvsem dva kriterija (Zupančič, 2014): 
 

1) Razvojne potrebe otrok (majhnih otrok se načeloma ne namešča v krizne 
centre ali zavode, saj v ranem obdobju potrebujejo nekoga, ki skrbi zanje). 

 
2) Ocena, koliko časa bi utegnil začasni ukrep trajati. Če se oceni, da bo to 

dlje kot mesec dni, otroke običajno namestijo v rejniške družine. Otroci od 
15. leta starosti se običajno najraje odločajo za namestitev v posameznih 
kriznih centrih. 
 

Za namestitev otroka v rejniško družino je potrebno pripraviti otroka, njegove 
starše in tudi rejnika in rejniško družino (ZIRD, 33. člen). Rejniki, ki so leta 2015 
sodelovali v raziskavi, pravijo, da otroci ob namestitvi doživljajo stiske, veliko 
jokajo, so nebogljeni in potrebujejo tolažbo (Bizant, 2016). Otroci prav zaradi 
primarne rane zapuščenosti v nove odnose rejniške družine vstopajo z 
»nefunkcionalnim načinom regulacije svojih čustvenih stanj in vsebin ter togim 
načinom navezovanja stika in iskanja bližine.« (Erzar in Kompan Erzar, 2011, v 
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Bizant, 2016, str. 18). Zelo pomembno je, da se rejniki dobro pripravijo, saj 
dogodki in ravnanja ob prihodu otroka v rejniško družino, pomembno vplivajo na 
trdne medsebojne odnose na poti v odraslost (Bizant, 2016). 
 
2.3 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. V njej se določi obseg oskrbe otroka, pravice in obveznosti obeh 
pogodbenih strank, višino in način plačevanja rejnine, način in rok prenehanja 
rejniške pogodbe ter morebitne posebnosti rejništva v posameznem primeru 
(ZIRD, 44. in 45. člen). 
 
46. člen ZIRD določa, da se veljavnost rejniške pogodbe lahko podaljša po 
dopolnjenem 18. letu mladostnika, ki je v rejništvu, in sicer če sam zaradi motenj 
v telesnem in duševnem razvoju ni sposoben za samostojno življenje in delo ali 
če ostane v rejniški družini zaradi nadaljevanja šolanja, a najdlje do dopolnjenega 
26. leta starosti.  

Rejniška pogodba preneha (ZIRD, 49. člen):  
 

- 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. 

 
CSD otroka lahko rejniško pogodbo razveže brez odpovednega roka, če nastopi 
kateri od razlogov iz 6. člena ZIRD (ki določa, kdo ne more biti rejnik) ali če se 
rejnik ne udeleži usposabljanj, kot je to določeno po 28. členu tega zakona, če se 
oceni, da to zahteva zaščita otrokovih koristi, če otrok sklene zakonsko zvezo ali 
postane roditelj, razen če CSD oceni, da je namestitev v rejniško družino zanj še 
vedno koristna. Pogodba se razveže tudi v primeru, ko rejnik ne izpolnjuje z 
rejniško pogodbo določenih dolžnosti ali sam na utemeljenih razlogih zahteva 
razvezo. CSD otroka izda odločbo o razvezi rejniške pogodbe in odloči o 
namestitvi otroka v drugo rejniško družino ali poskrbi za drugo obliko varstva in 
vzgoje otroka (ZIRD, 49. člen). 
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2.4 IZVORNA DRUŽINA 
Izvorna družina je družina, v kateri se je otrok rodil, ne more pa v njej živeti, saj 
tam ne more dobiti vsega tistega, kar potrebuje za rast in razvoj. Izvorne družine 
so pogosto družine s številnimi problemi, a to le pomeni, da potrebujejo pomoč in 
spremembe (Čačinovič Vogrinčič, 2006a).  
 
Starši so dolžni svojim otrokom omogočiti pogoje za zdravo rast, skladen 
osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje in delo. Svoje otroke so 
dolžni preživljati, skrbeti za njihovo življenje in zdravje ter jih vzgajati. Poskrbeti 
morajo za šolanje in strokovno izobrazbo svojih otrok glede na njihove 
sposobnosti, nagnjenja in želje (ZZZDR, 102.–103. člen). Ko starši niso zmožni 
zadovoljevati potreb otroka, moramo skupaj raziskati, kakšne spremembe 
potrebuje, da bi družina lahko rešila svoje stiske. Ko se otroka namesti v rejništvo 
je ta odločitev, kot pravi Čačinovič Vogrinčič (2006a), hkrati tudi odločitev za 
pomoč biološkim staršem. 
 
2.5 REJNIŠKA DRUŽINA 
Rejniška družina je družina, v kateri se izvaja rejniška dejavnost. Sestavljajo jo 
rejnik in vse osebe, ki živijo z rejnikom (ZIRD, 2. člen).  
 
Otrok od celotne rejniške družine prejme dragocen življenjski vzorec – izkušnjo 
kot popotnico na poti v samostojno življenje kot recept za »kvalitetno lastno 
družino.« (Berglez, 2005). Gre za tolerantnost, ki se je otrok nauči, ko opazuje 
sodelovanje in komplicirano paleto odnosov svoje rejniške družine z izvorno 
družino, CSD, različnimi strokovnimi službami (socialnimi delavkami, pediatri, 
psihologi, logopedi, pravniki, uradniki, defektologi, učitelji, vzgojitelji, inštruktorji, 
zdravniki…) (prav tam). V dobri rejniški družini lahko otrok nazaj pridobi zaupanje 
in samospoštovanje ter oblikuje pozitiven odnos do zunanjega sveta (Omulec, 
2016). Kot strokovna delovna naloga rejništvo vključuje zelo širok spekter dela in 
posega v celotno življenje otroka, ki je v rejništvu ter v obe družini: izvorno in 
rejniško (Rakar idr., 2010). »Upoštevati je potrebno lastnosti otroka, njegove 
posebnosti in zgodovino, na prvo mesto postaviti njegove potrebe in interese, 
slišati njegov glas in skozi proces pomoči iskati možne rešitve.« (prav tam, str. 6). 
 
2.6 ŠTEVILO REJNIKOV IN OTROK V REJNIŠTVU  
V Sloveniji je po statističnih podatkih iz julija leta 2018 652 oseb, ki imajo 
dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti. Od tega jih 107 izvaja to dejavnost kot 
poklic. Trenutno ima 517 oseb nameščene otroke, 135 oseb pa otrok nima 
nameščenih. Število otrok, ki so nameščeni v rejništvu, je 903. Podatke 
prikazujem v naslednjih dveh tabelah.  
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Tabela 1: Podatki o številu otrok v rejništvu (Rejništvo, 2018b) 

Število otrok/oseb v rejništvu 903 
Dečki 468 
Deklice 435 
Starost do 18 let 693 
Starost nad 18 let - se šola 192 

- se ne šola 18 
Število otrok, nameščenih v družine,  
ki izvajajo rejniško dejavnost kot sorodniki 

  
217 

 
Tabela 2: Podatki o rejnicah in rejnikih (Rejništvo, 2018b) 

 
 Število rejnic in rejnikov  

Skupaj 652 
Rejnic 584 
Rejnikov 68 

Število rejnic in rejnikov, ki izvajajo rejniško dejavnost kot 
poklic 

107 

Število rejnic in rejnikov, pri katerih so trenutno 
nameščeni otroci 

517 

Število rejnic in rejnikov, pri katerih trenutno ni 
nameščenih otrok 

135 

Število prostih mest pri rejnicah in rejnikih  160 
 
 
3. REJNIK IN OTROK V REJNIŠTVU 
3.1 REJNIK 
Rejnik je oseba, ki izvaja rejniško dejavnost pod pogoji, ki jih predpisuje Zakon o 
izvajanju rejniške dejavnosti in v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja 
(ZIRD, 2. člen). 
 
Rejniki niso le dobri starši – so dragoceni strokovni sodelavci CSD in v projektu 
rejništva imajo posebno vlogo soustvarjalcev opore otroku. Rejniki so sodelavci v 
projektu socialnega dela ter soustvarjalci v individualni projektni skupini (v 
nadaljevanju IPS) in za to posebno delo morajo biti usposobljeni in šolani; ne 
enkrat, temveč vedno znova. Imeti morajo znanje, da omogočijo otroku dobre 
izkušnje, da ga znajo socialno okrepiti, sprejeti, mu dati izkušnjo spoštovanja, 
skrbi in zavzetega zanimanja. Rejniki si upajo videti otrokove rane in znajo 
zaprositi za pomoč, če mu sami ne zmorejo pomagati (Čačinovič Vogrinčič, 
2006a). 
 
Rejnik lahko s svojimi odzivi do otroka veliko pripomore k načinu, kako otrok 
dojema samega sebe, saj ta nima pozitivne samopodobe. Otroci, ki izhajajo iz 
težkih družinskih okoliščin, se lahko zapirajo pred svetom, živijo prestrašeni in 
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odmaknjeni od sovrstnikov in okolice, so vedno nekje v ozadju in se ne upajo 
izpostavljati, saj je svet zanje nekaj nepredvidljivega, nekaj strašnega. Kot 
avtoriteta lahko rejnik oziroma kot podzavestna podoba staršev veliko naredi za 
otrokovo samopodobo, če mu da veliko potrditve in pozornosti. Za takšnega 
otroka je rejnik lahko edini, ki mu sproža občutek pripadnosti in tako izoblikuje 
njegovo pozitivno samopodobo (Omulec, 2016).  
 
3.2 NALOGE IN DOLŽNOSTI REJNIKA  
Naloge oziroma dolžnosti rejnika so določene po 25. členu ZIRD. Rejnik mora 
pripraviti sebe in družino na prihod otroka, in se truditi za čim hitrejšo prilagoditev 
otroka v novi družini. Rejnik mora nuditi pomoč otroku ob prilagajanju na novo 
okolje, ga pravilno negovati, vzgajati in mu nuditi primerno nastanitev, prehrano, 
obleko in obutev ter šolske in osebne potrebščine. Nuditi mu mora primerne 
igrače, osnovne športne pripomočke in druge pripomočke za različne aktivnosti. 
Rejnik mora skrbeti za krepitev in ohranjanje zdravja otroka ter mu, če je to 
potrebno, priskrbeti ustrezno zdravstveno oskrbo preko izbranega osebnega 
zdravnika. Skrbeti mora za otrokov pravilen odnos do učenja in dela in za 
privzgojo delovnih navad, za vključitev otroka v poklicno usposabljanje ali 
ustrezno zaposlitev, izoblikovanje lastne identitete otroka in ga pripraviti na 
odhod iz rejniške družine (ZIRD, 25. člen).  
 
Rejnik je dolžan vestno opraviti svoje delo, to je skrbeti in vzgajati otroka, dokler 
je nameščen v tej družini (Berglez, 2005). Dolžan je tudi omogočati in spodbujati 
stike med otrokom in starši, razen v primeru, ko so staršem stiki omejeni ali 
prepovedani na podlagi odločbe pristojnega organa (ZIRD, 26. člen). Rejniki 
morajo imeti tudi znanje o družini; ta jim mora biti razvidna. Otroku, ki je v 
rejništvu, morajo znati govoriti o njegovi vlogi v družini ter pojasniti vloge drugih 
otrok, podobnosti in razlike. Otroku morajo pojasniti meje ter predstaviti pravila. 
Sem sodi tudi pogovor o komunikacijskih vzorcih, delitvi dela, moči ter ravnanje s 
čustvi. Biti otrok v rejniški družini pomeni prevzeti vlogo v družinski skupini 
(Čačinovič Vogrinčič, 2006a). 
 
Z oddajo otroka v rejništvo pa ne prenehajo pravice in dolžnosti staršev ali 
skrbnika do otroka (ZZZDR, 156. člen), zato mora rejnik vsa pomembnejša 
vprašanja glede otrokove oskrbe in vzgoje urejati sporazumno z otrokovimi starši 
oziroma skrbnikom in s CSD otroka. Zato mora sodelovati na IPS, ki jo CSD 
otroka imenuje za obravnavo posameznega otroka v rejništvu (ZIRD, 27. člen).  
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3.3 OTROK MED DVEMA DRUŽINAMA IN UPOŠTEVANJE NJEGOVEGA 
GLASU 
Otrok v rejništvu ima dve družini – izvorno in rejniško. V rejništvu živi z in med 
dvema družinama, v vmesnem prostoru. Potuje od ene do druge in nazaj. 
Sodelovanje z otrokom začnemo praviloma sredi hude stiske in težke krize, tako 
zanj, kot za njegovo družino. Doma so trpljenje, negotovost, bolečina in nemoč, 
katere otrok pogosto ne more razumeti in ubesediti. Potrebuje pogovore, v 
katerih lahko pove, kdo je, kaj si želi, kaj misli in čuti, kako se vidi in razume v 
odnosu z obema družinama, saj je razgovor o rejniški družini tudi razgovor o 
izvorni. Odrasli moramo vedeti, da je za otroka pomembno, da sme videti in imeti 
obe resničnosti (Čačinovič Vogrinčič, 2006a). 
  
V procesu pomoči je otrok sogovornik – ekspert iz izkušenj in omogočiti mu 
moramo udeležbo. Pogovor je zanj dragocen prostor za ubesedenje in odrasli 
smo odgovorni, da je to mogoče. Otrok potrebuje prostor in varno spodbudo, da 
sodeluje in pove. Potrebuje veliko raziskovalnih pogovorov za življenje v rejniški 
družini, da bi se lahko našel v njej. Potrebuje tudi podporo in pomoč za življenje z 
izvorno družino. Sodelovanje z otrokom torej gradimo tako, da bo otrok vabljen v 
obe družini, da ima dovoljenje da odide k drugi in ima prostor, da pove, kako živi 
z njima in med njima (prav tam). 
 
Pozornost moramo nameniti tudi starejšim otrokom, mladostnikom, ki odraščajo v 
rejniški družini. V času pubertete, ko otrok odrašča, postaja razcepljenost med 
dvema družinama še bolj izrazna. Mladostniku to obdobje predstavlja čas, ko je 
potrebno začeti razmišljati o prihodnosti, ki je zanj še posebej negotova. Prav 
tako je to obdobje, ko se mladostnik išče in si postopoma oblikuje identiteto 
(Ferlin, 2014). Stritih (2000) pravi, da puberteta ni le težavno obdobje, ampak je 
pravo razvojno križišče. Če bo najstnik v tem času dobil dovolj opore ter 
učinkovito vodenje odraslih, bo to morda odločujoče za vse njegovo nadaljnje 
življenje. V tem kritičnem obdobju bi starši morali še bolj sodelovati z rejniki in jih 
podpirati; pogosto je ravno obratno. Najstnik izkoristi tudi najmanjša nesoglasja 
med starši samimi in tudi rejniki in drugimi. Strokovni delavci imajo tu izredno 
odgovorno nalogo, da posredujejo v medsebojnem dialogu (Stritih, 2000).  
 
3.3 POJEM »REJENEC« 
V magistrskem delu uporabljam besedo otrok v rejništvu namesto pojma rejenec. 
V Uradnem listu RS št. 109/2012, je bil objavljen Zakon o spremembah ZIRD, ki 
je pričel veljati s 1.1.2013. Novost je bila ukinitev termina rejenec. Sedaj se 
uporablja pojem otrok v rejništvu. Pri tem se želi izpostaviti oseba in ne 
dejavnost, v kateri otrok biva.  
 
Po Berglezovi (2005) terminologija »rejenec« sili v razmišljanje o reji, kar izhaja iz 
besede rediti. V SSKJ je ena od razlag oskrba tujega otroka za plačilo, vendar 
tudi kot reja živali in kot krma, kar je seveda daleč od pomena rejništva. Gajšek 
(2011) pravi, da je stigmatizacija otrok, ki imajo oznako rejenec (ali posvojenec), 
posledica tradicionalnega poveličevanja krvnih vezi. V tradicionalni skupnosti 
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zato rejniška družina in družina, v kateri so posvojili otroka, nista simbolno 
enakovredni (prav tam). Tudi Mali (2014b) pravi, da je bil pojem rejenec v 
preteklosti moteč za marsikoga, predvsem za otroke in mladostnike v rejništvu ter 
tudi za ostalo strokovno javnost. Nadaljuje, da je pojem rejenec še vedno 
vztrajno zakoreninjen v pogovorih in celo na strokovnih sestankih. Pomembno je, 
da osvojimo spremembo in dokažemo otrokom tudi z izražanjem, da so takšni kot 
vsi ostali otroci, le njihova družina je drugačna. 
 
 
4. VIDIK TRAJANJA REJNIŠTVA 
4.1 KRATKOTRAJNO ALI DOLGOTRAJNO REJNIŠTVO? 

Naslednji citat rejnice ilustrira podobo dolgotrajnega rejništva preko zgodbe o 
mladostnici v rejništvu: 

»Vem, da je rejništvo začasni ukrep. Ampak če pogledamo Petro, ki je bila pri 
nas… Ona se ni želela vrniti v družino. Ni se dobro počutila v družini. Potem je 
bila tudi v zavodu, ampak tudi tam se ni dobro počutila. Ko so bile počitnice, so 
šli otroci domov k staršem, ona pa ni imela kam iti. To je bil tudi razlog, da je 
prišla k nam. Dobili smo jo čisto slučajno. Ko sem Anjo odpeljala na eno kontrolo, 
me je zdravnica spotoma vprašala, ali bi lahko samo za krompirjeve počitnice še 
eno deklico vzeli in smo jo. Ni imela pogojev za vrnitev, ni si želela nazaj, bolna 
je bila, tudi nasilje je bilo v družini. Bila je tu na počitnicah, potem pa je bilo treba 
nazaj v Dom in takrat mislim, da je celo šla, ampak je spet prišla naslednji vikend. 
Pa še nekaj naslednjih vikendov. Potem pa je začela socialna služba urejat 
rejništvo nekje drugje. Takrat je bila Petra zelo žalostna, saj bi morala iti v neko 
rejništvo, kjer ne ve kaj jo čaka. Leja, ki je bila toliko stara kot Petra je rekla, da 
naj Petra ostane, da si tudi ona to želi. Enako so rekle tudi ostale punce. Je bila 
gladovna stavka, ko smo rekli, da jo bomo peljali nazaj. Saj sem si tudi jaz želela 
da ostane in potem je ostala. Zdaj pri fantih, ki sta sedaj pri nas...Včasih si 
rečem, da bi se mogoče lahko vrnila. Vendar fanta v družini nimata pravih 
pogojev za življenje. Imamo pa zelo dobre stike z njunimi starši. Prideta vsakih 
štirinajst dni na obisk v družino, jaz tudi skuham kosilo, kavico in povem, kako je 
s fanti.« (Čadež idr., 2015, str. 27–28) 
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Statistični podatki preteklih let kažejo, da povprečna doba rejništva v Sloveniji 
traja približno 7 let (Rejništvo, 2018a). Te predstavljam v naslednji tabeli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Mnenja strokovnjakov so o tem, koliko časa lahko traja rejništvo, deljena. 
Berglezova (2005) meni, da bi bila definicija rejništva potrebna razprave in 
razjasnitve, saj je po zakonu rejništvo kratkotrajen ukrep; kako dolgo ta 
kratkotrajnost traja, izpričuje praksa. Mikičeva (2010) ostro nasprotuje 
dolgotrajnemu rejništvu. Prepričana je, da bi moralo rejništvo biti začasna rešitev 
in vzroke za rejništvo preučiti že na začetku in prav tako oceniti, kakšne so 
možnosti, da se otrok vrne nazaj. Če možnosti za vrnitev v kratkem času ni, bi se 
moralo staršem postaviti na primer triletni rok. Če se v treh letih zadeve v družini 
ne bi uredile, bi se staršem moralo odvzeti starševske pravice ter otroka dati v 
posvojiteljsko družino (prav tam). 
 
Voditeljica programa priprave za nadomestno starševstvo Viktorija Bevc meni, da 
dolgotrajno rejništvo pogosto pripelje otroke nazaj v osiromašeno stanje izvorne 
družine. Družina je v tem dolgem času, ko je bil otrok v rejništvu, že dodobra 
propadla ali pa je patologija v družini dosegla svoj višek do te mere, da otrok po 
vrnitvi nima možnosti, da bi tam dobil varnost in zavetje ter podporo za vstop v 
samostojno življenje. Bevčeva pravi, da se otrok, ki je bil v rejniški družini, tako 
pogosto znajde v situaciji, da rejniške družine ni več, izvorna družina razpada, 
posvojiteljske pa v vseh letih rejništva ni dobil in doda, da je to otrokova dota 
dolgotrajnega rejništva (Kastelec, 2016). Avtorica meni, da se mora otroku 
zagotoviti stalnost in stabilnost odnosov z odraslimi, ki so z njim kakorkoli 
povezani, kar je predpogoj za občutek varnosti in za otrokovo zdravo odraščanje 
in kasnejše osamosvajanje. Trajne rešitve imajo prednost pred začasnimi ukrepi; 

Tabela 3: Povprečno trajanje rejništva (Rejništvo, 2018a)  

Leto Povprečna doba v 
rejništvu (v letih) 

2004 7,14 
2005 7,06 
2006 7,19 
2007 7,13 
2008 7,13 
2009 7,19 
2010 7,16 
2011 7,30 
2012 7,18 
2013 6,57 
2014 6,70 
2015 6,85 
2016 6,99 
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varovane morajo biti tudi otrokove temeljne pravice in pravne koristi (Bevc, 
2007). Minka Žiberna iz Rejniškega društva Slovenije pravi, da otroci v 
dolgotrajnem rejništvu ostajajo, ker so v rejniški družini dobili varnost in ljubezen. 
Tam imajo dom in tam so pognali korenine (Mlakar, 2016). Dodaja, da je 
pomembno, da otroci v rejništvu ali posvojitvi nekomu pripadajo, imajo nekoga, 
na katerega se lahko zanesejo in mu zaupajo (prav tam). 
 
Gordani Možini Florjanc se zdi prav, da trajanje rejništva ni omejeno, saj je 
dolžina rejništva odvisna od vsakega otroka posebej, od njegovih potreb, izvorne 
družine in razmer (Hočevar, 2013). Ne moremo opredeliti, koliko časa naj traja, 
saj je vsak otrok nova zgodba in vedno se odloča v njegovo korist (prav tam). Še 
vseeno pa je rejništvo definirano kot začasen ukrep in tega izhodišča 
sodelovanja ne smemo spregledati (Čačinovič Vogrinčič, 2006a). Začasno torej 
pomeni, dokler izvorna družina ne bo zmogla sprememb, ki jih otrok potrebuje, 
da bo varno živel doma (prav tam). Dolgotrajno rejništvo je lahko dobra rešitev, 
če je soustvarjena in dokler je smiselno varovati vezi z izvorno družino, ki 
prispeva ljubezen in svoj delež, ne more pa popolnoma prevzeti odgovornosti za 
rast in razvoj otroka (Rakar idr., 2010). Možen in želen izid torej je vrnitev v 
izvorno družino, ni pa edini. Dober in želen izid je tudi dobro sodelovanje rejniške 
in izvorne družine, premagovanje in obvladovanje ovir v izvorni družini ter 
krepitev njene sposobnosti za varovanje otroka. Kot dober in želen izid avtorji 
navajajo tudi krepitev moči otroka, da se razvija v kompetentnega mladega 
človeka, ki je uspešen v šoli, da razvija svoje sposobnosti in talente, socialne 
veščine ter sposobnost reševanja problemov, ki jih življenje postavlja (Rakar idr., 
2010). 
 
4.2 OMEJITEV REJNIŠTVA NA TRI LETA 
Leta 2010 je bil podan predlog za Družinski zakonik, ki naj bi rejništvo omejil na 
tri leta z možnostjo podaljšanja. Predlog ni bil sprejet in tudi strokovni delavci 
imajo o triletnem roku različna mnenja. 
 
Glede na opravljeno raziskavo (Rakar idr., 2010) Društvo socialnih delavk in 
delavcev Slovenije časovno omejenega rejništva ne podpira, saj je otrok pod 
pritiskom, ker je njegova prihodnost negotova. Socialna delavka iz CSD Kranj 
meni, da bi omejitev rejništva lahko vzbudila močne čustvene reakcije pri otrocih 
in rejnikih. Razlog proti omejitvi je tudi v specifičnosti primerov, kot pravita 
sogovornici iz Skupnosti CSD, saj se lahko v enem primeru razmere uredijo v 
treh letih, v drugem pa ne. Socialna delavka iz CSD Kranj je še povedala da bi 
lahko omejeno trajanje rejništva prisililo starše otroka, da svoje situacije ne bi 
vzdrževali v nedogled. Sogovornica iz FSD meni, da je nesmiselno vnaprej 
določati obdobja bivanja v rejniški družini ali vnaprej obsojati dolgotrajno 
rejništvo. Glede možnosti skrajševanja dobe v rejništvu je potrebno zagotoviti 
intenzivno in kontinuirano delo v IPS z vsemi, ki so v vključeni v rejniški sistem in 
tako intenzivno delati za odpravljanje vzrokov za rejništvo (prav tam).  
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4.4 POSVOJITEV ALI DOLGOTRAJNO REJNIŠTVO?  
Vprašanje dolgotrajnega rejništva in posvojitve je aktualno praktično povsod, 
predvsem zaradi dejanske dolžine rejništev in praktičnih vprašanj o skrbništvu 
nad otrokom. Razlogi za to so tudi zaradi pristojnosti o odločanju pri pomembnih 
vprašanjih o otroku, kot so zdravje, šolanje ipd., kadar izvorna družina tega ne 
zmore ali ne želi (Rakar idr., 2010). Posvojitev ureja ZZZDR, ki določa samo 
popolno posvojitev, s katero se posvojenec popolno izloči iz družine bioloških 
staršev ter preide v družino posvojitelja; staršem je roditeljska pravica odvzeta. 
Prenehajo tudi pravice in dolžnosti posvojenca do njegovih staršev in drugih 
sorodnikov ter pravice in dolžnosti staršev in sorodnikov do njega (ZZZDR, 143. 
člen).  
 
Leta 2016 je bilo na centrih za socialno delo v Sloveniji skupno 560 vlog za 
posvojitev (Posvojitve, 2018a). Situacija pa je takšna, da je precej več kandidatov 
za posvojitev, kot je otrok, ki se jih lahko posvoji (Posvojitve, 2018b). Viktorija 
Bevc (v Čepin, 2002) pravi, da je izpeljava posvojitve, ko so za to izpolnjeni 
zakonski pogoji, za strokovno službo dolžnost in ne le možna izbira, kot si to 
tolmačijo mnogi socialni delavci. Zadrževanje otroka v rejništvu, ko ima ta vse 
izpolnjene pogoje za posvojitev, je kršenje otrokovih pravic. Strinja pa se, da v 
določenih primerih ni druge možnosti kot rejništvo, ki lahko traja do 
osamosvojitve otroka (Čepin, 2002). 
 
Mikičeva (2010) podpira posvojitev in pravi, da rejništvo ne more biti dolgotrajna 
oblika varstva, kjer otrok živi do osemnajstega leta in potem odide iz rejništva, saj 
je po mnenju odgovornih institucij sposoben sam skrbeti zase. Če pa je jasno, da 
ni odziva bioloških staršev, bi se veliko otrok lahko v rani dobi namestilo v 
posvojiteljske družine, kjer bi dobili tisto, kar jim sistem rejništva zdaj odvzema –
pravico do družine, okolja, kamor bi iskreno pripadali, ljubezni in topline. Tako 
otrok, ko odraste, ne bi taval v temi nepripadnosti. Dobil bi nove ljubeče starše, 
ljubezen, topel dom in notranji mir, ki ga, kot pravi Mikičeva, vsak otrok v rejništvu 
išče (Mikič, 2010). 
 
Med otroki, ki so v rejništvu, so tudi otroci z izpolnjenimi pogoji za posvojitev 
(Gajšek, 2011). Čačinovič Vogričič (2006a) pa poudarja, da je koncept rejništva z 
namenom posvojitve strokovno nesprejemljiv, saj je odločitev za rejništvo hkrati 
tudi odločitev za pomoč biološkim staršem otroka, kar je nezdružljivo z namenom 
posvojitve. Darko Krajnc posvojitev vidi kot skrajni ukrep, ki ga neradi izvajajo 
tudi strokovni delavci in si otrok ne upajo odtujiti od staršev. A včasih bi morali to 
narediti že veliko prej, je kritičen sociolog in predsednik Rejniškega društva 
Slovenije, ki je tudi sam otroštvo preživel v rejniški družini (Kos, 2016). 
 
Tranzicija iz dolgotrajnega rejništva v posvojitev pa je mogoča v Španiji, in sicer, 
če biološka družina ne more premagati težav, zaradi katerih je bil otrok 
nameščen v rejništvo (Rakar idr., 2010). Na Češkem so raziskave pokazale, da 
mnogi rejniki rejništvo vidijo bolj kot obliko skrite posvojitve in so zato rejniki v 
resnici bolj kandidati za posvojitelje (prav tam). Na Švedskem velja 
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predpostavka, da je vsak starš lahko rehabilitiran (Barth, 1992, v Andersson, 
1998) in cilj ostaja popolna združitev otroka z izvorno družino, zato posvojitev kot 
izhod v primeru dolgotrajnega rejništva ni mogoča brez privolitve staršev. Tako 
starši z nekaterimi izjemami ohranijo skrbništvo in vse pristojnosti nad otroci 
(Rakar idr., 2010). Nekateri švedski strokovnjaki pa kritizirajo švedski 
zakonodajni sistem, ki ne spodbuja oddaje otrok, ki že dlje časa živijo v rejniški 
družini, v posvojitev niti takrat, ko se biološki starši s tem strinjajo. Po njihovih 
ocenah je to pereča problematika, saj naj bi se upoštevalo otrokovo primarno 
potrebo po varnem družinskem okolju in njenem pomenu za kakovost 
posameznikovega nadaljnjega življenja (Hessle and Vinnerljung 1999 v Peklaj, 
2011). V Franciji velja odpor do prekinitve vezi z izvorno družino. Prioriteta je, da 
otrok tam ostane, če pa to ni mogoče, je poudarek na rehabilitaciji in čimprejšnji 
vrnitvi v izvorno družino. Če pa starši z otrokom več kot leto dni nimajo nobenih 
stikov oziroma so izginili, otrok na podlagi sodišča preide pod skrbništvo države 
in se ga lahko posvoji (Rakar idr., 2010). Na Nizozemskem do posvojitve lahko 
pride le, če se starši odrečejo otroku že pri rojstvu ali ko so biološkim staršem 
med bivanjem otroka v rejništvu odvzete starševske pravice (prav tam).  
 
 
5. CENTER ZA SOCIALNO DELO (CSD) 
5.1 NALOGE CENTROV ZA SOCIALNO DELO 
Center za socialno delo namesti otroka v rejniško družno, kadar otrok zaradi 
različnih razlogov ne more živeti pri svojih starših oziroma je njegov telesni in 
duševni razvoj ogrožen. Center za socialno delo odda otroka v rejništvo s 
privoljenjem staršev, pri katerih otrok živi. To ni potrebno, če je bil otrok staršem 
odvzet (ZZZDR, 158. člen).  
 
»Centri za socialno delo zagotavljajo strokovno preverjene pogoje za rejništvo, ki 
bo varovalo otroka in mu omogočilo, da razvije svoje možnosti in doseže svoje 
sanje.« (Čačinovič Vogrinčič, 2006a, str. 103) Zagotavljajo vzpostavljanje in 
delovanje projektnih skupin, imajo mandat za odločanje in poseganje. Centri za 
socialno delo morajo biti varuhi pogojev za socialno delo, da se je mogoče lotiti 
reševanja problemov na socialnodeloven način, kot je soustvarjanje rešitev. 
(Čačinovič Vogrinčič, 2006a). 
 
Naloge centrov za socialno delo pri izvajanju rejniške dejavnosti so razdeljene na 
tri področja (ZIRD, 29.– 41. člen): 
 
- izbor kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti, 
 
- naloge pri samem izvajanju rejništva, 
 
- na druge naloge, ki izhajajo iz izvajanja rejniške dejavnosti.  
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CSD med rejniki, ki imajo dovoljenje za izvajanje rejništva, izbere rejniško 
družino, ki ustreza potrebam otroka in z rejnikom sklene rejniško pogodbo, v 
kateri se opredeli rejniško razmerje s pravicami in obveznostmi obeh strank 
(Rejništvo, 2018b). Za namestitev otroka v rejniško družino je potrebno pripraviti 
otroka, njegove starše, rejnika in rejniško družino (ZIRD, 33. člen). Center za 
socialno delo mora spremljati razvoj otroka v rejništvu ter izpolnjevanje 
obveznosti, dogovorjene z rejniško pogodbo in po potrebi ukrepati tako, da se v 
vseh primerih in na najboljši način uresničuje namen rejništva (ZIRD, 34. člen). 
Zakonsko je torej zavezan, da si prizadeva odpraviti vzroke, zaradi katerih je bil 
otrok oddan v rejništvo (ZZZDR, 161. člen). Od strokovnih delavcev se pričakuje, 
da spremljajo otroka z obiski na domu, pogovori na centru, obiski v šoli in s 
sodelovanjem z drugimi institucijami (ZIRD, 38. člen). 
 
5.2 REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO 
Socialna problematika, stiske in težave ljudi zahtevajo strokovno, hitro in 
učinkovito pomoč ter podporo v okviru javne službe, zato želi Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve (v nadaljevanju MDDSZ) z reorganizacijo CSD 
odpraviti slabosti in pomanjkljivosti trenutne ureditve (Reorganizacija centrov za 
socialno delo, 2018). Reorganizacija vključuje tri spremembe – uvedbo 
informativnega izračuna, socialno aktivacijo in novo organizacijsko strukturo; 
pričetek delovanja CSD v skladu z reorganizacijo je bil 1. 10. 2018. 
 
Številne naloge, ki so doslej administrativno obremenjevale CSD, se bodo sedaj 
strnile v območnih centrih za socialno delo. Dosedanji centri bodo postali enote 
centralnega CSD (Zavrl Žlebir, 2018). Z reorganizacijo se je ustanovilo 16 novih 
centrov za socialno delo. Iz obstoječih 62 se je oblikovalo 63 enot centrov za 
socialno delo. Vodilo enega največjih projektov MDDSZ je »Na teren, bližje k 
ljudem«. To naj bi se odražalo v tem, da bodo strokovni delavci razbremenjeni 
birokracije in imeli več časa za terensko delo ter se ukvarjali z različnimi težavami 
ljudi v lokalnem okolju (prav tam). Z novo organizacijsko strukturo CSD naj bi se 
tako izboljšala njihova dostopnost in povečala kakovost storitev za uporabnike. 
Koristi naj bi se odražale v krajevni in časovni dostopnosti, različnih metodah 
dela, podpori strokovnjakov s specifičnimi znanji, enakem standardu storitev za 
uporabnike, večji odzivnosi in vračanju na teren (Reorganizacija centrov za 
socialno delo, 2018). 
 
  
6. INDIVIDUALNA PROJEKTNA SKUPINA  
6. 1 SODELOVANJE NA INDIVIDUALNI PROJEKTNI SKUPINI 
Za vsakega otroka je v skladu s 35. členom ZIRD CSD dolžan sestaviti 
individualno projektno skupino (v nadaljevanju IPS). Delo IPS koordinira 
strokovni delavec centra otroka. V njej sodelujejo strokovni delavec CSD otroka, 
strokovni delavec CSD rejnika, rejnik, starši in otrok, razen če CSD oceni, da 
udeležba otroka glede na okoliščine za otroka ne bi bila koristna (ZIRD, 35. člen). 
IPS se po potrebi lahko razširi (prav tam) in je tako odprta za vse, ki jih 
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potrebujemo v delovnem projektu (Čačinovič Vogrinčič, 2006a). To so lahko 
razrednik, učitelj, psihologinja s šole, psihiater, ki dela z očetom, družinska 
terapevtka, sošolci in prijatelji (prav tam).  
 
Čačinovič Vogrinčič (prav tam) IPS pojmuje kot sistem, ki vzpostavlja in vzdržuje 
sodelovanje med izvorno in rejniško družino otroka, otrokom v rejništvu in CSD. 
V IPS soustvarjamo izvirne projekte pomoči, ki zahtevajo pogovor, nove 
dogovore v procesu, ki tečejo iz meseca v mesec. Tudi beseda individualna je tu 
z namenom, saj skupino oblikujemo za vsakega otroka posebej (prav tam). IPS 
se mora prvič sestati najkasneje mesec dni po namestitvi otroka. Na prvem 
srečanju sodelujoči IPS določijo načrt izvajanja rejništva, katerega se sproti 
dograjuje in spreminja v skladu s potrebami otroka (Pravilnik, 2003, 38. člen). 
Vsi sodelujoči IPS morajo biti s strani socialnega delavca otroka seznanjeni z 
vsemi pomembnimi informacijami glede posameznega rejništva (prav tam, 39. 
člen). Srečanja IPS se lahko izvajajo v rejniški družini, v izvorni družini, na CSD 
ali kakšni drugi instituciji. Ob tem je potrebno upoštevati objektivne možnosti in 
obveznosti vseh sodelujočih individualne projektne skupine (prav tam, 40. člen). 
Kot najprimernejše okolje za prva srečanja IPS Čačinovič Vogrinčič (2006a) 
izpostavlja prostore CSD oziroma neoseben in nevtralen prostor. 
 
ZIRD pa ne določa optimalnega števila srečanj IPS, temveč skupaj s Pravilnikom 
(2013) le zahteva, da se projektna skupina postavi, vendar je »formulacija zelo 
ohlapna glede tega, kako pogosto se zberejo.« (Čačinovič Vogrinčič, 2006a, str. 
101). Projektna skupina ne more biti enkraten dogodek v letu, saj zahteva 
pogovor in nove dogovore v procesu, ki tečejo iz meseca v mesec. Vsi udeleženi 
IPS potrebujejo, da bi v potrpežljivem procesu učenja soustvarili sodelovanje v 
delovnem odnosu (prav tam). 
 
6.2 NALOGE INDIVIDUALNE PROJEKTNE SKUPINE  
Delo v projektni skupini je zelo dober način ravnanja v rejništvu, a tudi trdo delo. 
Potrebujemo potrpežljivost in pogum, da vztrajamo. Prva naloga dela v projektni 
skupini je pomoč izvorni družini, da začne reševati probleme in se usposobi, da 
se otrok lahko vrne nazaj v izvorno družino. Druga je vzpostaviti sodelovanje z 
rejniško družino, tretja pa soustvarjanje pomoči za izvorno družino, da se uči 
živeti z otrokom. IPS omogoči sodelovanje in zavaruje koristi vseh udeleženih 
(Čačinovič Vogrinčič, 2006a). 
 
Po 36. členu ZIRD IPS načrtuje in predlaga ustrezno ravnanje in strokovno 
obravnavo otroka ter neposredno spremlja otroka v rejniški družini. Za vsakega 
otroka pripravi individualni načrt, ki mora biti prilagojen starosti oziroma stopnji 
razvoja otroka, njegovim potrebam in biti zastavljen tako, da zagotavlja celostno 
obravnavo in spremljanje otroka. Načrt mora vsebovati razumno načrtovane cilje. 
Potrebno ga je dopolnjevati in po potrebi tudi spreminjati (ZIRD, 2012). V okviru 
IPS spremljamo otrokov čustveni razvoj, vedenje in njegovo zdravje, odnose z 
vrstniki in skrbimo za izobraževanje oziroma poklicno usposabljanje otroka, 
spremljamo odnose v rejniški družini in odnose z izvorno družino. IPS mora 
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najmanj enkrat letno centru otroka tudi predložiti pisno poročilo, v katerem 
predlaga nadaljnje ukrepe v zvezi z otrokom (Pravilnik, 37. člen). 
 
 
7. SODELOVANJE  
7.1 SOCIALNO DELO Z DRUŽINO  
Socialno delo z družino je pomembno področje socialnega dela (Čačinovič 
Vogrinčič, 2006a). Avtorica ga definira kot »izvirni delovni projekt sodelovanja, ki 
ga soustvarimo na podlagi sporazumevanja, dogovarjanja in skupnega 
oblikovanja rešitev, da bi udeleženi v problemu postali udeleženi v rešitvi.« (prav 
tam, str. 112). V procesu pomoči v socialnem delu delamo tako z družino kot s 
posameznikom. Raziskujemo dobre izide za vse udeležene v problemu. Cilj 
socialnega dela z družino ni nikoli varovanje družine za vsako ceno, temveč 
pomoč družini pri reševanju kompleksnih psihosocialnih problemov, torej 
odkrivanje boljših pogojev za življenje posameznika v družini ali zunaj nje. Je 
podpora družini, da se kot skupnost ohrani, preoblikuje ali pa razide (Čačinovič 
Vogrinčič, 2006a). 
 
7.2 DELOVNI ODNOS  
Odnos med socialnimi delavci in uporabniki definiramo kot delovni odnos. Ta 
uporabnike in socialne delavce definira kot sodelavce v skupnem projektu, ki 
imajo nalogo, da soustvarijo deleže v rešitvi (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in 
Možina, 2005). Koncept delovnega odnosa je v praksi uporabna opora za 
strokovno ravnanje za strokovnjake in za uporabnike (Čačinovič Vogrinčič, 2002). 
 
Avtorji Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in Možina (2005) po različnih avtorjih 
povzemajo elemente delovnega odnosa. Med slednje sodijo:  

- dogovor o sodelovanju, 

- instrumentalna definicija problema in soustvarjanje rešitev (Lüssi, 1991), 

- osebno vodenje (Bouwkamp, Vries, 1995). 

V praksi se moramo opreti še na štiri pomembne koncepte v socialnem delu: 

- perspektiva moči (Saleebey, 1997), 

- etika udeleženosti (Hoffman, 1994), 

- znanje za ravnanje (Rosenfeld, 1993), 

- ravnanje s sedanjostjo (Andersen, 1994). 
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Projekt pomoči v socialnem delu se začne z jasnim in izrečenim dogovorom o 
sodelovanju. Ta šele omogoči vzpostavljanje delovnega odnosa in je uvodni 
ritual, ki vključuje pristanek na sodelovanje tu in zdaj, čas, ki ga imamo na voljo, 
ter dogovor o tem, kako bomo delali. Pomembna naloga socialne delavke je, da 
vzpostavi in varuje varen prostor za delo, kjer lahko vsakdo pride do besede. Ta 
tudi opiše svojo vlogo ter vlogo vseh udeleženih v problemu. Uporabniki so 
udeleženi v definiciji problema in pri soustvarjanju rešitve (Čačinovič Vogrinčič 
idr., 2005).  
 
Lüssi (1991, po Čačinovič Vogrinčič idr., 2005) predstavi element instrumentalna 
definicija problema in soustvarjanje rešitev, kjer je bistvo koncepta naloga 
socialnega delavca, da soustvari proces pomoči, v katerem vsi udeleženi v 
problemu raziskujejo svoj delež v rešitvi. V središču sta dialog in sodelovanje. V 
instrumentalni definiciji problema se pridružimo izvorni družini, da bi razumeli 
njen pogled, razlago, obup, nemoč, odpore, jezo in strahove (Čačinovič 
Vogrinčič, 2006a). O odločitvi o rejništvu se ne pogajamo, a raziskujemo 
podrobnosti življenjske situacije, v kateri se je družina znašla, ter iščemo vire, da 
bi utemeljili prihodnje sodelovanje. »Delo na dobrih izidih je vedno hkrati zelo 
konkretno delo na sodelovanju v rejniškem sistemu in pogovor o spremembah, ki 
bodo prinesla olajšanje v stiski.« (prav tam, str. 108).  
 
Naloga v socialnem delu je osebno vodenje (Vries, 1995, po Čačinovič Vogrinčič 
idr., 2005) socialne delavke k dogovorjenim in uresničljivim rešitvam oziroma 
dobrim izidom. Ta se odziva osebno, podeli svojo izkušnjo ali zgodbo, ki odpira 
pogled na možne rešitve, ravna empatično in se osebno odzove na dogajanje v 
odnosu, ki nastaja. Socialna delavka v delovnem odnosu tudi odstopi od moči, da 
posreduje resnice in rešitve, ampak je v ospredju skupno iskanje in raziskovanje, 
v kar usmerja koncept etike udeleženosti (Hoffman, 1994, po Čačinovič Vogrinčič 
idr., 2005). Bistvo koncepta je, da nas namesto objektivnega opazovalca usmeri 
k sodelovanju, v katerem nima nihče zadnje besede in je tudi ne potrebuje.  
 
Uporabnikom in družini pomagamo tudi odkriti, olepšati in raziskati njihovo moč 
ter vire in pomagamo, da se otresejo ovir, ki jim stojijo na poti do cilja, k čemur 
nas usmerja koncept perspektive moči (Saleebey, 1997, po Čačinovič Vogrinčič 
idr., 2005). Znotraj delovnega odnosa potrebujemo tudi znanje za ravnanje, ki ga 
Rosenfeld (1993, po Čačinovič Vogrinčič idr., 2005) definira kot znanje, ki ga je v 
procesu socialnega dela mogoče pretvoriti ali prevesti v akcijo. Raziskujemo, kaj 
potrebuje človek in kaj družina, da bi bilo dobro in smiselno živeti v njej 
(Čačinovič Vogrinčič, 2006b). Delovni odnos je usmerjen v ravnanje s 
sedanjostjo (Andersen, 1994, po Čačinovič Vogrinčič idr., 2005), v čas, ko smo v 
delovnem odnosu z uporabniki, in čas, ki ga porabimo za sodelovanje. Čačinovič 
Vogrinčič (2006b) poudari, da je »ostati z ljudmi« v sedanjosti težka naloga, 
težja, kot se zdi, saj lahko hitro začnemo predlagati, prepričevati, dopovedovati. 
Sedanjost vsem udeleženim zagotavlja »postanek« in s tem možnost za novo 
zgodbo. Potrebujemo skrbno varovano sedanjost, da uporabniki dobijo izkušnjo o 
spoštovanju in kompetentnosti (prav tam). 
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7.3 SOCIALNO DELO V REJNIŠTVU 
Socialno delo v rejništvu je delo s celostnim sistemom vseh udeleženih v 
rejništvu ali, kot pravimo, delo v projektni skupini. Je delo z dvema družinama –
rejniško in izvorno družino in otrokom. Med pomembnejšimi nalogami socialnega 
delavca je torej, da vzpostavi delovni odnos, katerega osrednji prostor je 
pogovor, kjer sta socialni delavec in uporabnik sogovornika in soustvarjalca 
pomoči. Tak odnos omogoči, da vsi udeleženi soustvarjajo spremembe in 
prispevajo k rešitvi (Čačinovič Vogrinčič idr., 2005). Nihče od udeleženih ničesar 
ne dela sam in nihče ne ostane brez pomoči in podpore (Čačinovič Vogrinčič, 
2006a). Tudi avtorica Mali (2003) poudari, da rejništva ne moremo kvalitetno 
izvajati, če ga ne opravljamo v sistemu – skupaj z vsemi udeleženimi, ki so del 
življenja otroka, ki je v rejništvu, otrokom, družinama ter z vsem drugim, ki se 
pojavljajo v otrokovem življenju kot pomembne osebe. 
 
7.4 MEDSEBOJNO SODELOVANJE CSD IN IZVORNE DRUŽINE 
Vzpostavljanje delovnega odnosa z izvorno družino zahteva potrpežljivo 
filigransko delo, saj začetek sodelovanja bremenijo stiska, odpor in problemi, ki 
jih družina sama ne more več rešiti. Z izvorno družino otroka moramo sodelovati. 
Začnemo tam, kjer lahko – pri odporih, jezi in zavračanju. Tu se ji pridružimo in 
začnemo proces sodelovanja ter potrpežljivo vzpostavljamo delovni odnos, ki 
zagotavlja odprt prostor za pogovor (Čačinovič Vogričnič, 2006a). Ko 
strokovnemu delavcu uspe doseči družino, je pomembno, da v njej zna aktivirati 
pozitivne vire moči in možnosti. Družina jih pogosto izgubi izpred oči in stik z 
njimi. Vidijo samo še probleme in so slepi za vse razen za negativo (Bouwkamp 
in Bouwkamp, 2014). Govorimo torej o potrebi po opolnomočenju posameznika 
oziroma družine, ki ga Zaviršek (1997 v Škerjanc in Zaviršek, 2000, str. 388) 
opiše kot »proces, pri katerem se človek najprej zave zatiralskih struktur in se jim 
začne sistematično zoperstavljati, namesto da zatiranje internalizira in tako 
slabša svojo samopodobo.« To pa je mogoče doseči le tako, da uporabniki 
skupaj s strokovnjaki postanejo enakovredno vključeni v procese odločanja o 
svojem življenju (Škerjanc in Zaviršek, 2000). Sodelovanje udeleženih tako od 
strokovnjaka zahteva izostren občutek, da se vedno znova prilagaja 
posamezniku in njegovemu položaju. Ta razsežnost odvzema strokovnjakom 
moč odločanja in zahteva usmerjenost v skupno akcijo (Kobolt in Rapuš Pavel, 
2006) Sodelovalni pristop omogoča spoštovanje pravic uporabnikov, da izražajo 
svoje mnenje, omogoča dogovarjanje, aktivacijo in motivacijo uporabnikov in 
posledično večjo soodgovornost za razreševanje problemske situacije (Koller-
Trbovič, 2005 v Kobolt in Rapuš Pavel, 2006). 
 
Podpora strokovnih delavcev se kaže pri spodbujanju posameznikov k razvijanju, 
dopolnjevanju, ohranjanju in izboljšanju svoje socialne zmožnosti, k usmerjanju 
družine k spoznavanju socialnih odnosov, svojih odzivov, načinov konfrontacij ter 
načinov sodelovanja in pogajanja pri reševanju konfliktov (Katalog, 2017). 
Usmerjena je tudi v urejanje odnosov med družinskimi člani pri skrbi za otroke, 
urjenje starševskih veščin, usmerjanju družinskih članov v reševanje konfliktov v 
družini in z okoljem ter usposabljanje družine za opravljanje njene vloge v 
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vsakdanjem življenju. Strokovni delavec prav tako povezuje uporabnike s 
programi in storitvami, ki so jim na voljo v lokalni skupnosti (prav tam). 
 
Kljub temu glede na opravljene raziskave nekateri strokovnjaki menijo, da se 
izvorni družini nameni premalo pozornosti. Socialna delavka iz CSD Domžale 
pravi, da se doslej centri za socialno delo niso dovolj intenzivno ukvarjali z 
izvornimi družinami in opaža pomanjkanje različnih strokovnih programov, ki jim 
bi bili namenjeni (Rakar idr, 2010). Glede na izkušnje socialne delavke iz CSD 
Maribor se tudi bistveno več časa nameni delu z rejniško družino kot z izvorno. 
Raziskava, ki se je osredotočila na rejnike in rejnice pod okriljem CSD Domžale 
in Maribor, izvedena leta 2010, kaže na to, da se strokovne delavke CSD trudijo 
sodelovati z izvornimi družinami (55,3 %), nekaj (26,3 %) pa jih je to trditev ovrglo 
oziroma povedalo, da je to sodelovanje nizko (Nagode, 2010). Predsednik 
Rejniškega društva Slovenije, Darko Krajnc, ki ima tudi sam izkušnjo odraščanja 
v rejniški družini, prav tako izpostavlja pomanjkljivo delo strokovnjakov z 
izvornimi družinami. Razlog za to pripisuje prevelikemu številu otrok, za katere 
strokovni delavec skrbi (Hočevar, 2013).  
 
7.5 MEDSEBOJNO SODELOVANJE CSD IN REJNIŠKE DRUŽINE 
Strokovni delavec spremlja rejništvo, nudi redno pomoč in učenje ravnanja v 
družini z otrokom in perspektive moči in etike udeleženosti, pomaga pri reševanju 
težav z otrokom in ob konfliktih med rejniško in izvorno družino (Katalog, 2017). 
Delo rejniške družine je pogosto zelo stresno, saj v družino pride otrok, velikokrat 
tudi dva iz istega okolja, ki s seboj prineseta močne pretekle družinske vzorce. 
To so otroci, ki so v dobršni meri že izoblikovani in potrebno je imeti veliko veščin 
in znanja, da se, kot pravi Berglezova (2005), ritem rejniški družini umiri. Avtorica 
rejniško dejavnost pojmuje kot zahteven sistem – zahtevno službo, kjer gre za 
zapletene odnosne relacije in pravne podlage (prav tam). Rejniške družine od 
CSD zato potrebujejo kontinuirano izobraževanje, podporo ter pomoč pri 
problemih, s katerimi se srečujejo. V rejništvu mnogokrat naletimo na situacije, ki 
v marsičem presegajo potrebo po običajnem starševstvu, intuitivno starševsko 
ravnanje pa v rejništvu ne zadošča ali je celo neustrezno. Rejniki in rejnice zato 
za kvalitetno izvajanje rejniške dejavnosti potrebujejo ustrezno znanje in veščine 
(Društvo VZGON, b. d.). Zato CSD enkrat do dvakrat letno organizira 
izobraževanja na teme, povezane z družino, otrokom, rejništvom in delom IPS 
(Katalog, 2017). 
 
Poleg organiziranih izobraževanj za rejnike s strani CSD so še en pomemben vir 
pomoči za dragoceno in težko delo rejnikov skupine za samopomoč (Čačinovič 
Vogrinčič, 2006a). CSD-ji iz različnih občin rejnicam in rejnikom nudijo tovrstno 
pomoč, kjer imajo možnost izmenjave medsebojnih izkušenj, iskanja čim boljših 
poti pri celostnem pristopu k otroku v rejništvu. Rejnice in rejniki si med seboj 
nudijo podporo in imajo možnost osebnostne rasti (Center za socialno delo 
Murska Sobota, b. d.). Predajanje informacij, izkušenj in ne nazadnje tudi 
nasvetov predstavlja pomemben vir za ravnanje v življenjskih situacijah in rejnice 
ter rejnike lahko opolnomoči pri opravljanju rejniške dejavnosti (Center za 
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socialno delo Ljubljana – enota Vrhnika, b. d.).  
Hrvaške in Švedske avtorice, Jeđud, Cajvert, Wilhemson in Žižak (2010), 
povezujejo rejništvo ter supervizijo, ki se »združujeta ob istih končnih ciljih, 
interesih in rezultatih: zagotavljanje ustrezne in najboljše skrbi najranljivejši 
socialni skupini – otrokom, katerih razvoj je v lastni družini ogrožen.« (prav tam, 
str. 213) Ustićeva (2009, v Jeđud idr., 2010, str. 218) supervizijo rejnikov opiše 
kot »proces, v katerem strokovnjak dela z rejniki z namenom zagotavljanja 
njihove kompetence in odgovorne skrbi za otroka v rejništvu, nenehnega razvoja 
veščin vzgoje v sistemu rejniške družine in osebne podpore rejnikom pri 
obvladovanju izzivov rejniških nalog.«(prav tam). 
 
Strokovnjaki ugotavljajo, da so udeleženci po supervizijskih srečanjih te zapustili 
okrepljeni in z jasnim sporočilom, da 'niso sami' (Šarić, 2009 v prav tam). Tam 
najdejo pomoč in podporo pri pripravi na prihod novega otroka v času namestitve 
otroka ali po odhodu iz družine (prav tam). Rejniki supervizijo dojemajo kot nekaj 
osebnega, nekaj kar upošteva njihova razmišljanja in nekaj, kar jih utrjuje. 
Omogoča jim odprt razgovor ter možnost razumevanja lastnih čustev (Česi, 2009 
v prav tam). Raziskave iz Velike Britanije ugotavljajo, da osebe, ki izvajajo 
rejniško dejavnost, med najpomembnejše vire podpore uvrščajo medsebojno 
pomoč s strani ostalih rejnic in rejnikov (Luke in Sebba, 2013b, v Baginsky, Gorin 
in Sands, 2017). Medsebojni stiki jim nudijo čustveno in praktično podporo, 
pomoč pri reševanju težav in pri zagotavljanju pozitivnega feedbacka (prav tam).  
 
Glede na raziskavo (Nagode, 2010) rejnice in rejniki pogrešajo več pomoči pri 
vzgoji in izobraževanju otrok, več obiskov na domu s strani strokovnih delavcev, 
več moči, podpore in več medsebojnih srečanj rejnik. Druga raziskava (Rakar 
idr., 2010) prikazuje, da so rejniki izrazili tudi željo po večji dostopnosti strokovnih 
delavk ali krizne službe, ki bi lahko takoj nudila pomoč, ko bi jo potrebovali. 
Rejniki in strokovni delavci so sodelavci v socialno-delavskih projektih pomoči 
(Katalog, 2017), zato »potrebujejo pomoč in podporo pri problemih, s katerimi se 
srečujejo, zagotovilo, da obstaja ekipa strokovnjakov, ki bodo pomagali, ko 
otroku ali njegovim staršem sami ne bodo znali pomagati.« (Čačinovič Vogrinčič, 
2006a, str. 112). Tudi ugotovitve primerjalne analize raziskav iz Velike Britanije, 
Kanade in Amerike (Austerberry idr., 2013 v Cosis Brown, Sebba in Luke, 
2014) pokažejo večjo potrebo po sodelovanju strokovnih delavcev z rejniki. Ti 
pogrešajo več čustvene podpore s strani socialnih delavcev ter jamstvo, da se 
lahko v kriznih trenutkih obrnejo na njih. Izpostavili so tudi željo za pomoč pri 
spodbujanju otrokovega stika z izvorno družino. Glede na angleško raziskavo so 
rejnice in rejniki izpostavili tudi potrebo po pomoči pri obvladovanju otrokovih 
čustvenih in vedenjskih težavah (Ottaway in Selwyn, 2016, Hunt idr., 2008 v 
Baginsky idr., 2017). Na to potrebo so na okrogli mizi opozorili tudi strokovnjaki iz 
Rejniškega društva, kjer bi večje število strokovnjakov in terapevtov lahko hitro in 
kontinuirano nudilo pomoč rejniški družini in otroku v rejništvu, če ima ta hude 
čustvene ali druge težave, kar je v rejništvu pogosto. V takšnih situacijah je 
psihoterapevtska pomoč otrokom v rejništvu ter konkretna pomoč rejnikom 
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potrebna, saj je vsak otrok, ki pride v rejniško družino, ranjen in doživlja stisko 
(Rejniško društvo Slovenije, 2014). 
 
Pozitivno sodelovanje med strokovnimi delavci in rejniki se je pokazalo v 
programu Head, Heart, Hands, ki je temeljil na socialnopedagoškem pristopu k 
rejništvu (Head–vnašanje teorije in kritične refleksije, Heart–uporaba lastnih 
iskušenj in empatije, Hands–kar najbolj izkoristiti čas v praktičnih vsakodnevnih 
dejavnostih) (Ghate in McDermid, 2016). Program je vključeval 40 rejniških 
družin in 12 socialnih pedagogov z željo razviti socialni pedagoški pristop k 
rejništvu v Veliki Britaniji, ki bi pripomogel, da več otrok v rejništvu doseže svoj 
potencial in pozitivno prispeva k družbi (prav tam). Program je potekal v obdobju 
treh let, ter obsegal delavnice, ki so potekale preko zabavnega in izkustvenega 
učenja, športne aktivnosti ter izobraževalna srečanja, preko katerih so sodelujoči 
spoznavali prakso socialne pedagogike in s tem teoretične koncepte. Po 
končanem programu, ki je temeljil na socialnopedagoških načelih, metodah in 
modelih, so strokovnjaki skladni, da socialna pedagogika lahko pomaga otrokom 
in mladostnikom v rejništvu k pozitivni izkušnji družinskega življenja in k globljim, 
bolj zaupnim in enakopravnejšim odnosom. Orodja, pristopi in spretnosti so 
sodelujočim omogočili razumevanje, kako razvijati in vzdrževati odnose, ki so 
med rejniki in otroci postajali močnejši. Rejniki so poročali, da jim je program 
pomagal bolje razumeti in zadovoljiti potrebe otrok in mladih v rejništvu ter 
pridobitve povezati tudi s povečanem zaupanja, enakosti v odnosih, 
poglobljenem razumevanju potreb in vedenja otrok v rejništvu ter odprtem 
dialogu. Preko tega odnosa so rejniki postali bolj kompetentni za rejništvo in za 
pomoč otrokom. Slednji povedo, da se počutijo bolj cenjene in opolnomočene. 
Komuniciranje je osrednjega pomena za socialno pedagogiko in rejniki so postali 
bolj kompetentni pri uporabi kritične refleksije in pri poznavanju teorije nenasilne 
komunikacije v vsakdanji interakciji z otroki. Pridobitve, ki jih opažajo rejniki, so 
tudi večja samozavest, odpornost in več podpore ter pomoči, ki so jo lahko dobili 
med ostalimi rejniki (prav tam). Preko socialnopedagoškega pristopa pa so rejniki 
dobili tudi podporo pri iskanju učinkovitega ravnovesja med poklicnim (oziroma 
vlogo rejnika), osebnim ter zasebnim; program jih je spodbudil k bolj osebni 
naravnanosti do otrok (prav tam). 
 
7.6 MEDSEBOJNO SODELOVANJE REJNIŠKE IN IZVORNE DRUŽINE  
V socialnem delu se že skoraj rutinsko govori, kako težko oziroma skoraj 
nemogoče je za rejnike delati z izvornimi družinami. Čačinovič Vogrinčič (2006a) 
na podlagi dolgoletnih izkušenj pove, da je to morda res, kjer sta družini 
prepuščeni sebi in se znajdeta brez pomoči ter socialnodelovnega načrta. 
Pomembno je, da vzpostavimo sodelovanje hkrati z rejniško in izvorno družino 
otroka; družini morata o procesu odločanja o najboljši obliki pomoči sodelovati že 
od začetka. Za to je namenjena IPS, ki je prostor, kjer se starši in rejniki lahko 
pogovorijo, se čudijo, si pojasnijo ali se soočijo (prav tam). O tem govori tudi 
Dussi (2012 v Klemenčič Rozman, 2017), ki poudari, da promoviranje dialoga s 
starši ne pomeni le iskanja konsenzov, temveč daje možnost za soočenje, 
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refleksijo in vzpostavljanje dialoga z različnimi perspektivami, ki so si velikokrat 
nasprotne.  
 
Maksimiljana Mali (2007) na podlagi izkušenj pri svojem delu opaža, da je največ 
težav ravno v povezavi s stiki med biološkimi starši, otroci v rejništvu in rejniško 
družino. Tudi Berglez (2008a) meni, da bo vsak rejnik povedal, da so najtežji del 
rejništva stiki s starši. Ker so to ljudje, ki so tako zelo odpovedali, da je moral 
njihov otrok dobiti tako grozljiv in v najglobljem temelju tako pretresljiv ukrep – 
moral je od doma (prav tam). Starši lahko rejnike dojemajo kot tekmece in 
socialne delavce kot nasprotnike ali sovražnike, vendar so rejniki sodelavci 
socialnih delavcev in to jih zavezuje, da vztrajajo pri raziskovanju in razvijanju 
možnosti za sodelovanje (Čačinovič Vogrinčič, 2006a). Avtorica prav tako 
poudarja, da rejnik ne more biti nekdo, ki ne sprejema delovne in doktrinarne 
obveze soustvarjanja z izvorno družino (prav tam). 
 
Čačinovič Vogrinčič (2006a) pove, da je pri bioloških starših lahko vedno 
prepoznala željo, da bi bilo otroku dobro, a tudi strah pred izgubo, otrokovim 
obsojanjem, pred tem, da bo za otroka rejniška družina kot prava in boljša. 
Rejniki in biološki starši so zaradi pogajanja in tekmovanja za otrokovo 
naklonjenost in ljubezen lahko v konfliktnih odnosih. S tem postavljajo otroke v 
stresno in neprijetno konfliktno stanje (Baker idr., 2013, Neil in Howe, 2004, 
Nesmith, 2013 v Chateauneuf, Turcotte in Drapeau, 2018), kar vodi v otrokovo 
anksioznost. Nasprotno do tega ne pride, če imajo z biološkimi starši in rejniki 
pozitiven odnos (Linares idr., 2010, v prav tam). Dialog med obema družinama 
omogoči ubeseditev teh razlik, zato je tako pomembno, da ima socialna delavka 
znanje o družini, ki ga vnaša v dialog in sodelovanje kot možno artikulacijo 
razvidnosti (Rakar idr., 2010).  
 
Čeprav se izpostavlja, kako pomembno je medsebojno sodelovanje, nekatere 
raziskave govorijo tudi, da je to premalo vzpostavljeno. Raziskava, ki je vključila 
poglede bivših otrok v rejništvu (Keržan, 2008), prikazuje različna doživljanja o 
sodelovanju med CSD, izvorno in rejniško družino. Prvi sogovornik je 
sodelovanje med vsemi akterji doživljal pozitivno, saj so bili stiki rejniške družine 
s CSD dovolj pogosti; mama je imela stik s CSD, vendar sam o dogovorih tam ni 
bil dovolj obveščen. Opazil je neenotnost podajanja informacij s strani CSD in 
rejnice. Drugi sogovornik sodelovanja med vsemi udeleženimi ni zaznal. Tudi 
stiki so bili med rejniško družino in CSD redki; o sodelovanju CSD z izvorno 
družino ni vedel ničesar. Tretja sogovornica je sodelovanje med vsemi akterji 
ocenila kot uspešno, »saj ji je zagotavljalo preglednost položaja in s tem tudi 
varnost.« (prav tam, str. 47). Sodelovanje med CSD in izvorno družino je 
doživljala kot pomoč; med CSD in rejniško družino je bilo dovolj razumevanja in 
sodelovanja (prav tam).  
 
Cvetko idr. (2011) menijo, da bi povezovalno vlogo med otrokom v rejništvu, 
CSD, biološkimi starši in rejniki dobro opravljal socialni pedagog. Glede na 
kompetence socialnega pedagoga, med katerimi so tudi razumevanje in 
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obvladovanje različnih oblik socialnopedagoškega dela (preventivnega, 
vzgojnega, svetovalnega, kompenzacijskega, socialnointegrativnega itd.), 
sodelovanje in delo s starši, družinami in drugimi uporabnikovimi skupinami, 
izvajanje vzgojnega/svetovalnega dela itd., (Kobolt in Dekleva, 2006) ga avtorice 
vidijo tudi v povezovalnem triadnem odnosu med šolo-otrokom v rejništvu-družini 
ali v četvernem odnosu (otrok-CSD-biološki starši-rejniki) (Cvetko idr., 2011). 
Menijo tudi, da bi z uspešnim delom s starši rejništvo lahko prešlo v kratkotrajno 
obliko, kakor je bilo prvotno tudi namenjeno (prav tam).  
 
 
8. PRENEHANJE REJNIŠTVA  
Rejništvo preneha, če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila potrebna oddaja 
otroka v rejništvo, s polnoletnostjo ali če je otrok v rejništvu usposobljen za 
samostojno življenje (ZZZDR, 170. člen). Naloga CSD otroka je, da na odhod 
pripravi otroka, rejniško družino in izvorno družino. Če se rejniška pogodba 
razveže ali odpove, mora pristojni CSD storiti, kar je potrebno za nadaljnje 
varstvo otroka (Rakar idr., 2010). Spodnja tabela (Tabela 4) prikazuje število 
zaključenih rejništev glede na razloge. Med letom 2004 in 2016 se je v izvorno 
družino vrnilo v povprečju 43 % otrok.  
 
Tabela 4: Število zaključenih rejništev glede na razloge (Rejništvo, 2018a) 

 
 
  

Leto Vrnitev 
v 

izvorno 
družino 

Polnoletnost, ni 
več dijak/ 
študent 

 
Zaposlitev 

 
Posvojitev 

Namestitev v 
vzgojni 
zavod 

Namestitev v 
zavod za 

usposabljanje 

 
Skupaj 

2004 48 29 17 5 3 0 102 
2005 53 26 12 8 6 6 111 
2006 45 13 20 4 2 2 86 
2007 49 15 31 4 6 2 107 
2008 39 19 24 9 2 3 96 
2009 43 15 12 11 5 1 87 
2010 33 21 10 7 6 1 78 
2011 50 17 13 8 7 2 97 
2012 39 23 15 9 7 4 97 
2013 22 39 7 2 4 3 77 
2014 40 51 5 11 3 2 112 
2015 29 36 4 2 1 1 73 
2016 32 42 6 12 6 0 98 
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8.1 VPLIVAJOČI DEJAVNIKI NA PONOVNO ZDRUŽITEV DRUŽINE 
Glede na primerjalno analizo evropskih in ameriških raziskav strokovnjaki 
izpostavljajo dejavnike, ki vplivajo na ponovno združitev družine. Med slednje 
štejejo značilnosti otroka (spol, starost otroka ob pričetku rejništva, etičnost 
otroka, število in stabilnost prejšnjih namestitev v rejništvu), značilnosti izvorne in 
rejniške družine, značilnosti rejništva ter razlog za rejništvo (Goemans idr., 2016).  
 
8.1.1 Značilnosti otroka 
Rezultati raziskav (Goemans idr., 2016) so pokazali, da spol otroka v rejništvu 
nima pomembnejše vloge pri ponovni združitvi družine. Glede starosti otroka so 
bili rezultati različni, in sicer raziskave govorijo o dejstvu, da se več starejših otrok 
vrne v izvorno družino v primerjavi z mlajšimi (Akin, 2011, Harris in Courtney, 
2003, Leathers, Falconnier in Spielfogel, 2010 in Wulczyn, 2004 v Goemans idr., 
2016). Druge raziskave ne izpostavljajo pomembnejših razlik med mlajšimi in 
starejšimi otroki (Becker idr., 2007 in Wells in Guo, 1999 v prav tam). Za 
pomembna dejavnika sta se izkazala etičnost, kjer je bila pri otrocih 
afroameriškega porekla stopnja vrnitve v izvorno družino nižja, ter število in 
stabilnost prejšnjih namestitev v rejništvu, kjer so otroci z večjim številom 
namestitev imeli nižjo stopnjo vrnitve v izvorno družino. Pri slednjem dejavniku so 
strokovnjaki kot razlog izpostavili vedenjske težave otrok ali izpostavljenost 
nasilnemu okolju (prav tam). 
 
8.1.2 Značilnosti izvorne in rejniške družine 
Družina mora poznati in imeti uvid v naloge in cilje, ki jih mora za ponovno 
združitev otroka z družino doseči. Nekatere študije so pokazale, da je do 
ponovne združitve družine redkeje prišlo pri enostarševski družini, pogosteje pa 
pri družini z obema staršema. Starost staršev je prav tako pomemben dejavnik, 
in sicer se verjetnost ponovne združitve veča s starostjo bioloških staršev. 
Raziskave so se osredotočile tudi na razlike med sorodstvenim in 
nesorodstvenim rejništvom, a te niso pokazale večjih pomembnih razlik (prav 
tam).  
 
8.1.3 Značilnosti rejništva  
Strokovnjaki iz Velike Britanije izpostavljajo, da imajo otroci, katere starši sami 
oddajo v rejništvo, večjo verjetnost vrnitve v družino kot otroci, ki so iz izvorne 
družine odvzeti in s strani socialnih služb nameščeni v rejniško družino. 
Strokovnjaki to povezujejo z večjo motiviranostjo staršev in samorefleksijo. 
Pomemben dejavnik, ki prispeva k ponovni združitvi družine, so tudi stiki med 
otroki in biološkimi starši. Možnost za ponovno združitev družine se prav tako 
zvišuje z večjo podporo otrokom in rejnikom ter pomoč biološkim staršem, ki se 
osredotoča na razloge, zaradi katerih je bilo rejništvo potrebno (prav tam).  
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8.1.4 Razlog za rejništvo 
Razlog, da je bil otrok oddan v rejništvo, je lahko povezan z otrokom (npr. 
psihične težave) ali pa s starši (npr. pomanjkanje starševskih kompetenc, 
psihične težave, nasilje). Otroci, pri katerih je bil razlog za rejništvo nasilje v 
družini, so imeli večjo verjetnost za ponovno vrnitev v izvorno družino. Manj otrok 
se je v izvorno družino vrnilo, če so psihične težave imeli starši ali če fizično niso 
bili zmožni poskrbeti za njih. Verjetnost ponovne združitve znižujejo tudi revščina 
oziroma finančne težave, neustrezne stanovanjske razmere in uporaba 
prepovedanih substanc (prav tam). 
 
8.2 STRATEGIJE ZA PONOVNO ZDRUŽITEV DRUŽINE 
Študije pri delu s starši izpostavljajo ključne točke za uspešno združitev otroka z 
izvorno družino, pri otrocih, ki jim bo rejniška pogodba kmalu prenehala, in sicer 
a) razumevanje motivov za ponovno združitev in razumevanje procesa združitve, 
b) strategije opolnomočenja ter c)socialna podpora. Poudarjajo, da se strategije 
za delo s starši ne smejo ustaviti le pri prepoznavanju deficitov, lajšanju težav in 
šibkih točk, temveč mora biti v ospredju premik od deficitov k močnim točkam 
(Amorós in Palacios, 2004 v Angeles Balsells idr., 2014). »Vsak korak k 
izboljšanju življenjskih pogojev družine, socialni krepitvi staršev in učenje 
drugačnega ravnanja je v korist otroka.« (Čačinovič Vogrinčič, 2006a, str. 103). 

a) Razumevanje motivov za ponovno združitev in razumevanje procesa 
združitve: Izvorna družina mora skozi vrsto sprememb, da se bo otrok lahko spet 
vrnil nazaj v družino. Strokovnjaki jih razdelijo na tri polja: 1) spremembe v 
družinskem sistemu, prejeta socialna podpora, okoljski dejavniki, 2) starševske 
kompetence, zadovoljevanje potreb otroka, 3) izboljšanje kakovosti življenja 
otroka in njegove blaginje. Prvi korak je prepoznati te pogoje s strani staršev, kar 
pa je postopen proces. Kot najpomembnejšo točko strokovnjaki izpostavljajo 
voljo in željo družine, da do teh sprememb pride (Angeles Balsells idr., 2014). 

b) Strategije opolnomočenja: Pomembno je krepiti družinsko povezanost, še 
posebej na točki skupinske identitete in občutka pripadnosti. Če se družina 
dojema kot skupina, bo pripravljena tudi vlagati v to, da ostane skupaj. Ko se 
doba v rejništvu končuje, je uporabljenih več strategij, ki spodbudijo pripadnost in 
občutek povezanosti med člani, in sicer več obiskov med starši in otroki in 
vključenost staršev pri pomembnejših dogodkih, ki zadevajo otroka. Avtorji kot 
pomembno strategijo pri pozitivni združitvi izpostavijo tudi pozitivno 
meddružinsko komunikacijo ter trening emocionalnih veščin. Družina se mora 
naučiti reševati konflikte, starši pa sprejeti otroka z njegovimi potrebami in novimi 
navadami. Pomembno je tudi pozitivno sodelovanje med starši in strokovnjaki 
(prav tam).  

c) Socialna podpora: Strokovnjaki opisujejo formalno in neformalno podporo kot 
pomoč pri ponovni združitvi družine in pri prvi izpostavljajo pomembnost odnosa 
med socialnimi delavci in starši, grajenega na zaupanju in spoštovanju. 
Strokovna pomoč s strani strokovnih delavcev je ključna za vzpostavitev 
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sprememb in vzdrževanje le-teh. Pri neformalni pomoči pa izpostavljajo socialno 
mrežo, ki je lahko staršem v pomoč pred ponovnimi težavami, ki so bile razlog za 
rejništvo. Študije so pokazale, da imajo izvorne družine otrok šibko socialno 
mrežo, zato je pomembno to prepoznati in družino povezati v skupnost (prav 
tam). 
 
8.2.1 Medsebojna povezanost okolja in posameznika 
 
Urie Bronfenbrenner izpostavlja pomen raziskovanja ne le posameznika in 
njegove aktivnosti, ampak tudi okolja, v katerem ta vse življenje deluje (Muuss, 
1996 v Hristovski, 2003). Posameznik je vzajemno povezan z okoljem, kar 
ponazori Bronfenbrennerjev ekološki model (prav tam). Tvorijo ga posameznik 
sam, mikrosistem (družina, prijatelji, služba), mezosistemi (interakcije med 
različnimi mikrosistemi), eksosistemi (politični sistemi, ekonomski sistem, zakoni, 
mediji) in makrosistemi (vpliv kulture in družbe, norme in prepričanja) (prav tam). 
Sistemi so drug od drugega odvisni in v svojem delovanju medsebojno 
prepleteni. To pomeni, da se vplivi iz enega sistema odražajo v drugem sistemu 
oziroma da se vplivi prenašajo iz enega področja človekovega življenja in 
delovanja na drugega (Svetin Jakopič, 2005). Isti dejavniki v okolju lahko 
spodbujajo razvoj posameznika tako v pozitivno kot tudi v negativno smer 
(Hristovski, 2003).  
 
Čačinovič Vogrinčič (2006b) govori o procesu soustvarjanja rešitve, ki seže iz 
družine ven, v skupnost, v socialne mreže družin, kar nam prikaže spodnja 
shema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1: Model sodelovalnih procesov 
socialnega dela z družino v skupnosti  

(VIR: Kodele in Mešl, 2016, str. 45) 
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Pri delu z družino mora socialna delavka dobro poznati institucije, ki so v 
skupnosti na voljo. Soustvarjanje rešitev skupaj z družino postavlja različne 
naloge – delo s vsemi člani, sodelovanje v sistemu, povezovanje v skupnost. Na 
ravni socialne mreže družine v skupnosti, v kateri živi, v socialnem delu iščemo 
predvsem podporo za družino, a družina potrebuje priložnost, da tudi sama 
sodeluje pri tem raziskovanju in sodefiniranju (prav tam). 
 
Povezovanje družine v skupnost sovpada s konceptom življenjsko usmerjene 
socialne pedagogike Hansa Thierscha (1986, v Zorc-Maver, 1997), ki temelji na 
participaciji, integraciji, usmerjenosti na vsakdan in življenjski svet posameznika. 
Tak pogled zahteva celostno zaznavanje uporabnikovih življenj ter težav v 
vsakdanjih razmerah. Pomembno je troje: da so v skupnosti jedra, s katerimi se 
lahko povežemo v procesu pomoči, da je socialno delo z družino v temelju 
naravnano v skupnost in da imamo strokovno znanje in naravnanost k 
soustvarjanju novih možnosti v skupnosti (Čačinovič Vogrinčič, 2006b). 
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III. EMPIRIČNI DEL 
9. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
»Ukrepa rejništva so deležni otroci staršev, ki ne znajo, ne morejo ali nočejo 
ustrezno skrbeti za svoje otroke« (Berglez, 2008a, str. 16). Center za socialno 
delo (CSD) naj bi si v tem času, ko so otroci v rejniški družini, prizadeval, da se 
odpravijo vzroki za ukrep rejništva (Berglez, 2008b). Primer dobre prakse je 
Individualna projektna skupina (IPS) – sistem, ki povezuje, vzdržuje sodelovanje 
vseh, ki jih v procesu rejništva potrebujemo – izvorno družino, rejniško družino, 
otroka in strokovne delavce (Čačinovič Vogrinčič, 2006a). Kljub vsej podpori 
družinam pa statistični podatki kažejo, da je v Sloveniji povprečna doba v 
rejništvu 7 let, čeprav je po Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti rejništvo 
opredeljeno kot začasni ukrep (Rejništvo, 2018a).  
 
Strokovnjaki izpostavljajo več dejavnikov, ki vplivajo na ponovno združitev 
družine in izpostavljajo pomembnost medsebojnega sodelovanja vseh vključenih 
v sistem rejništva (Angeles Basells, 2014). Raziskati želim, kako CSD, izvorna in 
rejniška družina doživljajo medsebojno sodelovanje, kaj sogovorniki na področju 
sodelovanja pogrešajo ter na kakšen način bi se lahko izboljšalo. V raziskavi me 
prav tako zanima tematika dolgotrajnega rejništva ter na kakšen način se 
povezuje z medsebojnim sodelovanjem med vsemi tremi akterji v raziskavi. 
Mesto socialnega pedagoga v stroki še ni opredeljeno, zato želim tudi raziskati, 
kako bi se lahko vključeval na področje rejništva. 
 
10. NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
Cilj raziskave magistrskega dela je raziskati sodelovanje med izvorno družino, 
rejniško družino in CSD ter analizirati vrste pomoči in podpore, ki sta jih družini 
deležni. Cilj raziskave je prav tako osvetliti tematiko dolgotrajnega rejništva ter 
potrebe, ovire in predloge vseh akterjev, ki bi sodelovanje lahko izboljšale in 
posledično pripomogle h krajšem ukrepu rejništva. 
 
 
Cilji empiričnega dela: 
 

§ Ugotoviti, kako izvorna družina doživlja ukrep rejništva, kakšne so njene 
izkušnje s sodelovanjem s CSD in rejniško družino ter kakšni so predlogi 
za izboljšanje sodelovanja. 
 

§ Dobiti vpogled, kako si izvorna družina prizadeva za pozitivne 
spremembe, da bo spet lahko poskrbela za varnost, vzgojo in potrebe 
otroka. 

 
§ Pridobiti informacije, kako strokovni delavki poleg družin sodelujočih v 

raziskavi na splošno doživljata sodelovanje z izvornimi in rejniškimi 
družinami.  
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§ Ugotoviti, kakšne vrste pomoči CSD organizira v podporo izvorni družini, 
da bi rešila probleme, zaradi katerih je bil otrok nameščen v rejništvo. 
 

§ Raziskati, kam bi se na področje rejništva umestil profil socialnega 
pedagoga. 

 
§ Pridobiti mnenje sogovornikov o dolgotrajnem rejništvu, dobiti vpogled v 

razloge za ta ukrep in predloge, ki bi vplivali na skrajšanje rejniške dobe. 
Raziskati potrebe in predloge sogovornikov za spremembe na področju 
rejništva.  
 
 

 
11. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Glede na namen in cilje raziskave sem si zastavila naslednja raziskovalna 
vprašanja: 
 
RV1: Kako izvorna družina doživlja ukrep rejništva in pri tem izkušnje s CSD in 
rejniško družino? 
 
RV2: Kako si izvorna družina prizadeva za pozitivne spremembe, da bo spet 
lahko poskrbela za varnost, vzgojo in potrebe otroka? 
 
RV3: Kakšno je sodelovanje med vsemi akterji in kakšni so predlogi za boljše 
sodelovanje? 
 
RV4: Kakšne so vrste pomoči, ki jih center za socialno delo organizira v podporo 
izvorni družini, da bi rešila probleme, zaradi katerih je bil otrok nameščen v 
rejništvo? 
 
RV5: Kam bi se socialni pedagog umestil na področju rejništva? 
 
RV6: Kaj so razlogi za dolgotrajno rejništvo in kje sogovorniki vidijo rešitve v 
dolgotrajnem rejništvu? Kakšni so predlogi sogovornikov za spremembe v zvezi z 
dolgotrajnim rejništvom, ter kakšni so predlogi za spremembe na področju 
rejništva?  
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12. RAZISKOVALNI PRISTOP IN METODA 
Raziskava magistrskega dela je kvalitativna. Kvalitativno raziskavo sestavljajo 
osnovno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali 
pripovedi (Mesec, 1998). Za raziskavo je bila uporabljena metoda spraševanja, 
natančneje polstrukturirani intervju. Pri tej vrsti intervjuja ne uporabljamo vnaprej 
do potankosti pripravljenega vprašalnika, ampak zgolj vodilo ali predlogo za 
intervju, to je seznam okvirnih tem (prav tam). 
 
12.1 PREDSTAVITEV SODELUJOČIH V RAZISKAVI 
Vzorec raziskave je namenski; pogoj za izbiro vzorca je bil pripravljenost na 
sodelovanje s strani vseh treh akterjev – CSD (strokovna delavka), rejniška 
družina (nosilka rejniške dejavnosti) in izvorna družina (vsaj eden od staršev 
otroka).  
 
Prvi primer sodelujočih v raziskavi vključuje profesorico socialne pedagogike iz 
CSD v savinjski regiji, ki deluje na področju rejništva, rejniško družino ter izvorno 
družino otroka pod okriljem istega CSD. Med družinama sta se na povabilo 
intervjuja odzvala oče otroka in rejnica. Zaradi varovanja osebnih podatkov v 
magistrskem delu ne uporabljam njunih pravih imen in v ta namen uporabim 
oznaki Oče1 (ali O1) in Rejnica1 (ali R1), profesorico socialne pedagogike pa 
poimenujem Prof.soc.ped.1 (ali SP1). Biološka mama ni sodelovala pri intervjuju, 
vendar jo pri kvalitativni analizi omenjam, zato jo poimenujem Mama1 (ali M1).  
 
Drugi primer sodelujočih v raziskavi vključuje socialno delavko iz CSD v gorenjski 
regiji, ki deluje na področju rejništva, rejniško družino pod okriljem istega CSD ter 
izvorno družino otroka pod okriljem primorskega CSD. Na povabilo intervjuja sta 
se odzvala oče in mama otroka ter rejnica in njen partner. V magistrskem delu 
uporabljam oznaki Mama2 (ali M2), Oče2 (ali O2), Rejnica2 (ali R2) in Partner 
rejnice2 (ali PR2). Socialno delavko pri analizi poimenujem Socialna delavka2 (ali 
SD2). 
 
 

 
 
 
 

PRVA SKUPINA SODELUJOČIH  
 
- Prof.soc.ped.1 (SP1) 
- Oče otroka (Oče1/O1) 
- Rejnica otroka (Rejnica1/R1) 
 
 

DRUGA SKUPINA SODELUJOČIH  
 
- Socialna delavka (SD2) 
- Mama otroka (Mama2/M2) 
- Oče otroka (Oče2/O2) 
- Rejnica otroka (Rejnica2/R2) 
- Partner rejnice (Partner rejnice2/PR2) 
 
 Slika 1: Primer 1 in Primer 2 
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12.1.1 Predstavitev izvornih in rejniških družin  
 
PRIMER 1 
Izvorna družina vključuje očeta in mamo otroka. Njun sin je star 3 leta in hodi v 
vrtec; v rejništvu je od svojega 1. leta. Starša otroka, ki je v rejništvu, sta ločena; 
oba sta imela v preteklosti težave z odvisnostjo od prepovedanih drog. Oče 
otroka se je od odvisnosti zdravil ter se vključeval v terapevtsko pomoč in je že 
štiri leta »čist«; po njegovih besedah je mama otroka še vedno uporabnica drog. 
Otrok je bil zaradi težav staršev nastanjen v rejniško družino, ki poleg rejnice 
šteje tudi njenega partnerja in tri biološke otroke.  
 
PRIMER 2 
Izvorna družina vključuje očeta, mamo in starejšega sina, ki se je po končanem 
18-letnem rejništvu vrnil nazaj v družino. Mladostnik v rejništvu je star 17 let in je 
tam od svojega 3. meseca. Je edini otrok v rejniški družini. Mladostnik v rejništvu 
ima avtizem in je vključen v program OVI, ki je posebni program vzgoje in 
izobraževanja, v katerega se usmerjajo otroci z motnjami v duševnem razvoju. 
Mati otroka zaradi psihičnih težav ni mogla poskrbeti za svoja sinova, oče pa te 
skrbi sam prav tako ni bil sposoben prevzeti. Oba otroka sta bila tako nastanjena 
v rejniško družino, ki trenutno vključuje tri člane, in sicer rejnico, njenega moža in 
mladostnika v rejništvu. 
 
12.2. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV  
Z namenom raziskave sem stopila v stik s strokovnima delavkama iz CSD, ki 
delujeta na področju rejništva. Po predstavitvi namena raziskave sta obe pristali 
na sodelovanje. Strokovno delavko iz CSD Celje sem prosila za pomoč pri 
navezovanju stikov z izvorno in rejniško družino. Sama sem na podlagi 
poznanstev stopila v stik z rejniško družino pod okriljem CSD Kranj ter izvorno 
družino, s katero sodeluje.  
 
Po potrditvi sodelovanja s strani izvornih in rejniških družin sem začela z 
zbiranjem podatkov. Te sem z namenom raziskave zbirala s polstrukturiranimi 
intervjuji, kjer sem uporabila odprt tip vprašanj. Tako sem med intervjujem sledila 
sogovornikom in pustila prostor ter možnost za dodatna vprašanja. Slednja so se 
nanašala na pomoč in podporo družinam, doživljanje rejništva, prizadevanje 
izvorne družine za spremembe ter doživljanje medsebojnega sodelovanja in 
dolgotrajnega rejništva. Z namenom osvetlitve mesta socialnega pedagoga na 
področju rejništva sem za profesorico socialne pedagogike (SP1) oblikovala 
dodatna vprašanja. Okvirna vprašanja intervjujev so dodana k magistrskemu delu 
kot priloga (Priloga 1, Priloga 2 in Priloga 3).  
 
Intervjuji so v povprečju trajali od 40 minut do ene ure. Izvedla sem jih v mesecu 
avgustu. Čas in lokacijo izvedbe intervjuja sem prepustila sodelujočim v 
raziskavi. Pri tem sem še posebej pri izvornih in rejniških družinah želela, da bi 
izbira lokacije prispevala k večji sproščenosti in občutku varnosti. Intervju s 
strokovnima delavkama sem opravila na centru za socialno delo, kjer sta 
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zaposleni. Rejnica1 je za izbiro lokacije predlagala lokalno kavarno, kjer sva 
lahko intervju ob sproščenem vzdušju tudi izvedli. Intervju z Rejnico 2 in njenim 
partnerjem sem opravila na njihovem vrtu. Oba sta bila gostobesedna in se pri 
odgovorih na vprašanja tudi dopolnjevala. Čez en teden sem pri isti rejniški 
družini opravila tudi intervju z izvorno družino otroka, kamor so s starejšim sinom 
prišli na obisk. Vse intervjuje sem s privoljenjem sodelujočih tudi snemala. 
 
Na ovire pri zbiranju podatkov sem naletela pri sogovorniku Oče1. Po potrditvi za 
sodelovanje pri intervjuju sem s sogovornikom poskušala priti v stik ter se 
dogovoriti za dan in lokacijo izvedbe intervjuja, za kar se po več tednih nisva 
uspela dogovoriti. Sogovorniku sem predlagala pogovor po telefonu, vendar mu 
to ni ustrezalo. Še vedno sem poskušala, da bi se s sogovornikom dobila 
osebno, a predlagala tudi alternativo, in sicer, da odgovori na vprašanja po 
elektronski pošti. Povedala sem, da si za odgovore lahko vzame čas in te pošlje 
postopoma, kar je tudi storil. Zbiranje podatkov pri dotičnem sogovorniku je 
trajalo en mesec; odgovori so bili skopi. Med sodelovanjem sogovornik prav tako 
ni pričakoval, da bo razmišljanje o rejništvu in podanih vprašanjih odprlo toliko 
bolečine, zato se je opravičil, ker se do vseh vprašanj ni mogel oziroma ni želel 
opredeliti.  
 
12.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV  
Mesec (1998) opredeli šest korakov kvalitativne obdelave podatkov, in sicer 
urejanje gradiva, določitev enot kodiranja, odprto kodiranje, izbor in definiranje 
relevantnih pojmov in kategorij, odnosno kodiranje ter oblikovanje končne 
teoretične formulacije. Po teh korakih sem pridobljene podatke analizirala s 
pomočjo kvalitativne vsebinske analize, kjer sem najprej oblikovala kode 1. reda 
in kode 2. reda. Nato sem v povezavi z raziskovalnimi vprašanji po induktivnem 
in deduktivnem pristopu določila kategorije, katerih vsebino na kratko opišem v 
nadaljevanju.  
 
Kategorije, pridobljene iz intervjujev, ki so skupne vsem sogovornikom: 
 

- DOŽIVLJANJE REJNIŠTVA – Pri tej kategoriji vključim doživljanje izvorne 
družine ob ukrepu rejništva in njihovo doživljanje do rejnikov ter strokovnih 
delavcev. Vključim pogled vseh treh akterjev. 

 
- PRIZADEVANJE IZVORNE DRUŽINE ZA SPREMEMBE – Ta kategorija 

se nanaša na motivacijo staršev in njihovo vključevanje v procese pomoči. 
 

- SODELOVANJE – V tej kategoriji prikažem doživljanje sodelovanja med 
vsemi tremi akterji ter predloge za izboljšanje le-tega. Kategorijo zaradi 
večje preglednosti razdelim na štiri podkategorije, in sicer: 
 

- Sodelovanje med CSD in izvorno družino 
 

- Sodelovanje med CSD in rejniško družino 
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- Sodelovanje med rejniško in izvorno družino 
 
- Sodelovanje na IPS in predlogi za boljše sodelovanje 
 
 

- DOLGOTRAJNO REJNIŠTVO IN PREDLOGI ZA SPREMEMBE – V tej 
kategoriji prikažem, kakšni so razlogi za dolgotrajno rejništvo. Prikažem 
opredelitev sogovornikov do dolgotrajnega rejništva ter njihove predloge, 
kako bi bilo lahko rejništvo krajše. V tej kategoriji so predstavljeni tudi 
predlogi sogovornikov za spremembe na področju rejništva.  
 

 
Kategoriji, pridobljeni iz intervjuja s strokovnima delavkama:  
 

- POMOČ IN PODPORA IZVORNI DRUŽINI – Pri tej kategoriji predstavim 
pomoč in vrste podpore, ki jo CSD organizira v podporo izvorni družini. Tu 
zaobsežem osebno pomoč, pomoč družini za dom ter povezovanje 
izvorne družine v lokalno skupnost.  
 

Kategorija, pridobljena iz intervjuja s profesorico socialne pedagogike: 
 

- MESTO SOCIALNEGA PEDAGOGA NA PODROČJU REJNIŠTVA – 
V tej kategoriji predstavim prednosti in pomanjkljivosti socialnega 
pedagoga pri umeščanju na področje rejništva ter področje dela. 
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13. REZULTATI KVALITATIVNE ANALIZE 
 
Rezultati kvalitativne analize so prikazani kot odgovor na raziskovalna 
vprašanja. V posamezni kategoriji so izjave sogovornikov kot kode 1. reda 
prikazane v tabeli pripadajoče kode 2. reda. Izjave skupne obema strokovnima 
delavkama so v tabeli prikazane z oznako SP1 in SD2. Za boljšo preglednost je 
tisk nekaterih izjav odebeljen.  

 

RV1: KAKO IZVORNA DRUŽINA DOŽIVLJA UKREP REJNIŠTVA IN 
PRI TEM IZKUŠNJE S CSD IN REJNIŠKO DRUŽINO? 
Pri prvem raziskovalnem vprašanju vključim občutke izvorne družine ob ukrepu 
rejništva ter pogled strokovnih delavk in rejnic ter to prikažem pod kategorijo 
Doživljanje rejništva. Rezultate predstavim v spodnji tabeli (Tabela 5). Vse kode 
1. reda sem lahko zajela pod kodo 2. reda (Jeza, odpor in (ne)sprejemanje 
rejništva).  
 
1. KATEGORIJA: DOŽIVLJANJE REJNIŠTVA 
 
Tabela 5: Doživljanje rejništva 

Koda 2. reda: JEZA, ODPOR IN (NE)SPREJEMANJE REJNIŠTVA 
Prof.soc.ped.1 Oče1 Rejnica1 

- starši težko sprejmejo ukrep 
rejništva 
- starši redko dobro sprejmejo 
rejništvo ali pa potrebujejo 
veliko časa 
- dolgo časa traja, da se znebijo 
jeze 
- starši so prepričani, da se jim 
je zgodila krivica 
- starši rejništvo dojemajo kot 
kazen 
- ko je otrok v rejništvu, so starši 
prepričani, da to ni več potrebno 
- negativna naravnanost in 
odpor staršev do CSD 
- strokovni delavci so kdaj 
deležni hudih napadov s strani 
staršev 
- jeza in obtožbe do rejniške 
družine 
 

- oče pove, da je padel v 
šok in doživljal veliko 
stresa 
- po odvzemu otroka je 
moral tudi po zdravniško 
pomoč 
- oče meni, da CSD ni 
pravičen, saj mu ne 
zagotovi stikov s sinom 
več kot enkrat na mesec 
- oče je jezen na CSD in 
zdi se mu nenormalno, 
nespoštljivo in nekorektno, 
da ne sme sina videti 
večkrat kot njegova mama, 
ki še vedno uživa droge 
 
 
 
 

- M1 je težko 
sprejela rejništvo; 
sedaj je zelo 
pasivna 
- O1 je rejništvo 
sprejel 
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Socialna delavka2 Mama2 in Oče2 Rejnica2 
- na začetku starši velikokrat 
odklanjajo pomoč 
- starši so razočarani 
- za starše je rejništvo velika 
sprememba in izguba 
- starši so prepričani, da niso 
dobro odigrali svoje vloge 
- na začetku se velikokrat ne 
strinjajo z ukrepom rejništva 

- na začetku za mamo ni bilo 
enostavno; bila je pod 
stresom in vedno o tem 
razmišljala 
- mama ni mogla biti na 
nikogar jezna 
- mama ni nikogar obsojala, 
tudi sebe ne 
- kasneje je mama sprejela 
rejništvo 
- oče ni imel težav s 
sprejemanjem rejništva 
- oče se čuti nezmožen 
skrbeti za otroka in se pri tem 
naveže na ženino bolezen in 
avtizem otroka 

- M2 se ne 
vznemirja zaradi 
rejništva 
- M2 rejništvo 
pasivno jemlje 
- rejništvo sta starša 
sprejela 
 

SP1 in SD2 
- starši so na začetku 
velikokrat jezni 
- starši so v obrambni drži 

 
Strokovni delavki imata podobne izkušnje z doživljanjem rejništva izvornih družin. 
Opažata negativna čustva pri starših, ki so pogostejša na začetku rejništva. 
Razočarani so, nekateri pa prepričani, da se jim je zgodila krivica. Opažata, da 
so starši velikokrat tudi jezni in v obrambni drži ter rejništvo težko sprejmejo. 
Dojemajo ga lahko tudi kot kazen. Kdaj se z rejništvom tudi ne strinjajo ali pa za 
to potrebujejo dolgo časa, kot to pravi SP1. SD2 pa pove: »Rejništvo je za starše 
velika sprememba in izguba, prepričani pa so, da niso dobro odigrali svoje vloge 
kot starš«. To se povezuje tudi z izsledki raziskave, v kateri so sodelovale 
matere, katerih otroci so bili nedavno nameščeni v rejništvo. Govorile so o 
brezupu, depresiji in travmi ob izgubi otroka (Haight idr, 2001). Intenzivnejša 
čustva so doživljali starši, katerih otrok je bil odvzet proti njihovi volji. Govorili so o 
nemoči, žalosti, zaskrbljenosti, nizki samopodobi, nervozi, praznini, jezi, krivdi, 
sramu, izolaciji; nekateri so bili hvaležni in olajšani (Frame idr., 2006 v Slettebø, 
2013).  
 
Od sogovornikov pri raziskavi je rejništvo pozitivno sprejel le O2; ostali starši 
otrok so imeli več težav. O1 pripoveduje: »Ko so vzeli mojega sina, sem padel 
dobesedno v šok, tudi moja mama in oba sva morala k zdravniku.« Pove tudi, da 
je bil zelo pod stresom in se z rejništvom ni strinjal. M2 pripoveduje: »Pod 
stresom sem bila, vedno sem o tem razmišljala, ni blo enostavno, ampak tako je 
moralo biti.« Na koncu M2 še doda: »Rejništvo sva potem z možem sprejela, to 
je to.« Na njenega moža (O2) pa ta ukrep ni močno vplival in med intervjujem 
pove, da je rejništvo sprejel, ter se pri tem navezal na ženino bolezen ter 
specifične potrebe otroka v rejništvu (avtizem) in nezmožnostjo skrbeti zanj. Obe 
rejnici sedaj pri mamah otrok opažata pasivnost. R2 o M2 pove: »Mama se ne 
sekira, rejništvo tudi bolj pasivno jemlje.«  
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SP1 opaža, da nesprejemanje rejništva lahko pripelje tudi do jeze in obtožb 
direktno na rejnike in doda: »Mi smo tisti, ki smo otroka odvzeli kot CSD in ga 
namestili v drugo družino, ampak oni direktno jezo gojijo na rejniško družino, ti si 
mi ukradla otroka, to logiko imajo.« Rejnici, sodelujoči v raziskavi, povesta, da 
tega nista tako doživeli. M2 pa tudi sama pove: »... tako je moralo biti, nisem 
mogla biti na nikogar jezna. Koga bi obsojala, še sebe ne morem.«  
 
Starši so lahko tudi negativno naravnani do strokovnih delavcev na CSD, kot 
pove SP1 in doda: »... dostikrat smo deležni hudih napadov.« To povezuje z 
dvojno vlogo CSD, kjer otroka odvzamejo in nato staršem želijo pomagati, da se 
ta lahko spet vrne v družino. Socialni delavci morajo za vzpostavitev delovnega 
odnosa razumeti in sprejeti te negativne in ambivalentne občutke in hkrati starše 
spodbujati in raziskovati vire moči in motivacijo za nadaljnje sodelovanje 
(Slettebø, 2013). O1 goji jezo do CSD, saj je prepričan, da bi moral glede na 
njegov trud imeti več stikov s sinom in doda: »4 leta bom čist in imam stik samo 
1x mesečno po 2 uri, sramota. /…/CSD ni pravičen.« 
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RV2: KAKO SI IZVORNA DRUŽINA PRIZADEVA ZA POZITIVNE 
SPREMEMBE, DA BO SPET LAHKO POSKRBELA ZA VARNOST, 
VZGOJO IN POTREBE OTROKA? 
Na drugo raziskovalno vprašanje odgovarjam preko kategorije Prizadevanje 
izvorne družine za spremembe. Kode 1. reda so prikazane v dveh tabelah 
(Tabela 6 in Tabela 7) s pripadajočima kodama 2. reda, in sicer (Ne)motiviranost 
izvorne družine in (Ne)vključevanje v proces pomoči.  

 
2. KATEGORIJA: PRIZADEVANJE IZVORNE DRUŽINE ZA SPREMEMBE 

Tabela 6: (Ne)motiviranost izvorne družine 

Koda 2. reda: (NE)MOTIVIRANOST IZVORNE DRUŽINE  

Prof.soc.ped.1 Oče1  Rejnica1 
- slaba motivacija staršev 
- želijo si sprememb, a ne bi nič 
naredili za to 
- spremembe bi vzdrževali za 
krajše obdobje, a po nekaj 
mesecih se začne vse podirati 
- starši izhajajo iz svojih potreb 
in pozabljajo na potrebe otrok 
- starši so bolj motivirani pri 
stikih 
- nekateri bi več stikov z otroki 
- staršem manjka osebnostna 
vztrajnost in urejena 
osebnostna struktura 
 

- zelo si želi videvati 
sina več kot enkrat 
na mesec 
- meni, da je 
nenormalno, 
nespoštljivo in 
nekorektno, da ima 
mama sina enako 
število stikov kot on, 
čeprav se ta ne trudi 
za spremembe 
- oče pove, da se bo 
za več stikov s 
sinom boril tudi na 
sodišču  

- Oče1 si prizadeva za 
spremembe, obljublja, da si 
bo našel zaposlitev 
- Oče1 želi več stikov z 
otrokom 
- oče se trudi, ampak ne 
dovolj 
- Mama 1 si je na začetku 
rejništva prizadevala za 
spremembe, sedaj je 
pasivna 
 

Socialna delavka2 Oče2 in Mama2 Rejnica2 in Mož 2 
- slaba motivacija staršev 
- velik problem je motivirati 
starše 
 

- za spremembe se 
ne trudita 
 

- Mama2 ni motivirana za 
spremembe; vse jemlje bolj 
pasivno 
- Mama2 si želi da se otrok 
vrne nazaj, a zaradi njene 
bolezni to ne gre 
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Tabela 7: (Ne)vključevanje v oblike pomoči 

Koda 2. reda: (NE)VKLJUČEVANJE V OBLIKE POMOČI 

Prof.soc.ped.1 Oče1  Rejnica1 
- nekateri so zelo motivirani in sami 
iščejo pomoč v lokalni skupnosti 
- neaktivno vključevanje v proces 
pomoči 
- neosredotočenost na proces pomoči 
- potrebna bi bila intenzivna 
vključenost v oblike pomoči, da bi 
prišlo do sprememb  
- kljub široki paleti izbire pomoči se je 
udeležuje zelo nizko število staršev 

- oče je hodil na 
terapije in je že 4 leta 
čist 
- obiskoval je 
predavanja za 
starševstvo 
  

- Oče1 se zdravi 
zaradi odvisnosti 
 

Socialna delavka2 Oče2 in Mama2 Rejnica2 in Mož 2 
- tisti, ki je motiviran, lahko dobi 
raznovrstne oblike pomoči na CSD in 
zunaj 
- veliko možnosti za spremembe, če 
so starši aktivni 
- staršem se situacija ne zdi tako 
neustrezna, da bi potrebovali pomoč 
ali nasvet 

- ne vključujeta se v 
oblike pomoči 
- ne potrebujeta 
pomoči ali se 
zanašati na druge 

 

 

Obe strokovni delavki opažata slabo motiviranost staršev za spremembe. SD 1 
pove, da se starši nočejo odreči skrbi za otroka. Želijo, da se ta vrne nazaj v 
družino, vendar niso pripravljeni vlagati v spremembe, če pa do teh pride, jih 
starši vzdržujejo le za kratek čas: »Običajno se tudi zgodi, da si uredijo stvari, 
dobijo podporo, zrihtajo stanovanje, začnejo hoditi v službo, a po parih mesecih 
se začne vse podirat« (SP1). Starši prav tako izhajajo iz svojih potreb in 
pozabljajo na potrebe otroka: »Oni pravijo otrok je moj, vzeli ste mi ga« (SP1). 
Menijo, da jim ta pripada ne glede na situacijo, kot to pove SP1. Večjo 
motiviranost pa SP1 opaža pri izvajanju stikov. Nekateri starši si jih želijo tudi 
več, med njimi tudi O1, ki bi se s sinom videl več kot 1x na mesec po 2 uri. To 
se mu zdi veliko premalo in pove: »To je sramota, mama od sina, ki je 
narkomanka ga tudi vidi 1x mesečno, kar je nenormalno, nespoštljivo in 
nekorektno.« R1 sledi dogovoru in otroka pripelje takrat, kot je to dogovorjeno. 
Pove tudi, da se O1 trudi za spremembe, vendar po njenem mnenju ne dovolj. 
Sicer pa obljublja, da si bo našel zaposlitev. O1 se je sicer vključeval na terapije 
za zdravljenje odvisnosti in pove, da je že 4 leta čist. Prav tako je obiskoval 
predavanja za starševstvo. Je aktivnejši od M1, ki si je po besedah rejnice (R1) 
na začetku rejništva prizadevala za spremembe, sedaj pa ne pokaže zanimanja 
in je zelo pasivna.  

Starša otroka (M2 in O2) se prav tako ne trudita za nikakršne spremembe, kot to 
tudi sama izpostavita, in se v oblike pomoči ne vključujeta. M2 pove: »Ne, nikjer 
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nismo vključeni. Ne, rabimo. Zakaj bi se na druge zanašali. Živimo svoje 
življenje.« Partner rejnice 2 o Mami 2 doda: »Ne sekira se, vse jemlje bolj 
pasivno. Če bo šlo bo šlo, če ne, pa ne...« R2 pa nemotiviranost mame za 
spremembe poveže z njeno boleznijo: »Mama je vedno želela, da prideta nazaj. 
Njej bi bilo prav, ju ima rada, ampak tudi v isti sapi reče...(zelo grde besede 
otroku). V bistvu je dobra ženska in bi zanju dala vse, vse kupila, nič odrekla, vse 
bi jima dala, ampak zaradi njene bolezni ne gre...« 
 
Bouwkamp in Bouwkamp (2014) izpostavljata, da sta pomembni značilnosti 
odraslih, ki se znajdejo v kompleksnih situacijah z več problemi, izkušnje 
zanemarjanja in škodljivega ravnanja v mladosti ter občutek zapostavljenosti v 
družbi. To vodi v izgubo samozavesti in k prepričanju, da so na vseh področjih 
prikrajšani. Nimajo občutka, da bi lahko sami dosegli spremembe, in se bojijo, 
da bodo oblasti še bolj ogrožale pravico do samostojnega odločanja s tem, ko 
bo otrok nameščen zunaj izvorne družine. Posledično so nezaupljivi do 
vsakršne pomoči in storitev. Redko so tudi motivirani, da bi zaprosili za pomoč 
ali jo sprejeli; stiku s socialnimi službami se poskušajo raje izogniti. Avtorja prav 
tako ugotavljata, da izogibanje pomoči sovpada s popolnim nezaupanjem v 
družbo in v institucije, ki v njej delujejo (prav tam).  

To opaža tudi SP1, ki pove, da se v veliki večini starši ne vključujejo v oblike 
pomoči, saj čutijo, da so drugačni ter da okolica na njih drugače gleda. Imajo tudi 
odpor do CSD in do njihove podpore. SP1 pove tudi, da starši, ki se vključujejo v 
oblike pomoči, to ne delajo aktivno in niso osredotočeni na proces: »V obravnavo 
se vključujejo bolj proforma. /.../če se bom vključil v obravnavo, bom dobil otroka 
nazaj. Niso pa osredotočeni v proces, ki se bi moral zgoditi.« Nadaljuje, da 
staršem manjka vztrajnost in spremembe na osebnostni strukturi, za kar 
potrebujejo terapevtski proces in ne le svetovanje strokovnih delavcev iz CSD. 
Potrebna bi bila intenzivna vključenost v oblike pomoči, da bi do teh sprememb 
lahko prišlo, česar pa se kljub široki paleti izbire le-teh udeležuje zelo nizko 
število staršev. Nekateri si pomoči tudi ne želijo ali pa se jim njihova situacija ne 
zdi tako neustrezna, da bi rabili pomoč ali nasvet, kot to pove SD2. Socialni 
delavec je, kot izpostavi Čačinovič Vogrinčič (1996), odgovoren vedno le za 
strokovnost svojega dela, svoje vedenje, predloge in svoje življenje. Uporabniki in 
družine pa so in morajo ostati odgovorne za svoje življenje. Ne moremo odkriti 
najboljših rešitev ali prisiliti družine, da se ravnajo po njih. Odgovorni smo za 
vzpostavitev procesa dela, projekt, kjer bomo skupaj začeli z iskanjem rešitev in 
sprememb, za katere se bodo ljudje odločali s kompetentnostjo in dostojanstvom. 
Doktrina socialnega dela z družino omogoča, da skupaj z družino »prinesemo na 
sestanek odnose, da evidentiramo in bolje vidimo, kako ravnamo drug z drugim, 
in kam to pelje — kakšno prihodnost si določamo.« (Čačinovič Vogrinčič, 1996, 
str. 400)  

SD2 pove, da obstaja veliko možnosti, da do sprememb pride, če so starši 
aktivni. Tisti, ki je motiviran, lahko dobi raznovrstne oblike pomoči na CSD in 
zunaj. Motivacija ima, kot ugotavljata Bouwkamp in Bouwkamp (2014), osrednje 
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mesto pri procesih podpore in pomoči. Številni se zaključijo prav zaradi 
pomanjkanja le-te. Izpostavljata, da ranljive družine pogosto ne vedo, kaj 
potrebujejo in kako bi to dosegle; njihova situacija se jim zdi brezizhodna. 
Psihoterapevt Walter Kempler (v prav tam) pravi, da nemotiviranih uporabnikov ni 
ter da je umetnost dobrega procesa podpore in pomoči v tem, da ugotovimo, za 
kaj so motivirani, kar izpostavi tudi SD2: »Ni prav, da se zaključi; to ne zmorejo. 
Treba je poiskati, kaj starši zmorejo, se veseliti drobnih premikov, drobnih 
korakov.« 

Pomembno je torej, kot pravita Bouwkamp in Bouwkamp (2014), da se strokovna 
pomoč ne ustavi oz. da ne pride do procesa odtujitve. Pri strokovnih delavcih to 
opazimo v občutkih odrezanosti od moralnih virov, navdiha in osebnih talentov 
(Schout, 2007 v prav tam). Od sebe ne morejo veliko pričakovati in se zato 
osredotočijo na uporabnika, od katerega prav tako ne pričakujejo veliko. 
Uporabniki pa imajo občutek, da ne morejo ničesar prispevati. Avtorja poudarjata, 
da pravi pristop k procesu pomoči za strokovne delavce niso postopki in 
predhodno opredeljeni cilji, temveč neposreden, praktičen problem družine. 
Strokovni delavci morajo pridobiti njihovo zaupanje in biti v procesu pomoči 
osebno angažirani (prav tam). 
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RV3: KAKŠNO JE SODELOVANJE MED VSEMI AKTERJI IN KAKŠNI 
SO PREDLOGI ZA BOLJŠE SODELOVANJE? 
Na tretje raziskovalno vprašanje odgovarjam preko kategorije Sodelovanje. 
Kategorijo razdelim na štiri podkategorije; rezultate predstavim v šestih tabelah.  
3. KATEGORIJA: SODELOVANJE  
 
3.1 SODELOVANJE MED CSD IN IZVORNO DRUŽINO 
 
Izjave pripadajočima kodama 2. reda so za kategorijo Sodelovanje med CSD in 
izvorno družino prikazane v skupni tabeli. 
 
Tabela 8: Sodelovanje med CSD in izvorno družino 

Koda 2. reda: SODELOVANJE MED CSD IN IZVORNO DRUŽINO 
Koda 2. reda: SPODBUJANJE STIKOV MED STARŠI IN OTROKI 

Prof.soc.ped.1 Oče1 
- SP1 z Očetom1 dobro sodeluje 
- sodelovanje z Mamo1 in Očetom1 je naravnano v izvajanje 
stikov z otrokom 
- slabo sodelovanje izvornih družin s CSD 
- približanje staršem v pred-fazi sodelovanja; pri prepoznavanju 
razlogov za rejništvo  
- sodelovanje je dobro, ko se starši kritično opredelijo do svojih 
težav in uvidijo, da je rejništvo v tem trenutku dobro za otroka 
- minimalno sodelovanje, ki se kaže v izvajanju stikov 
- ključ do dobrega sodelovanja je sprejemanje rejništva kot 
oblike pomoči  
- z nekaterimi sodelujejo več, z nekaterimi na minimumu IPS 
- motiviranje in spodbujanje stikov zaradi otrok 

- O1 sodeluje na 
IPS in pri 
dogovarjanju 
stikov 
- CSD je 
nepravičen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socialna delavka2 Mama2 in Oče2 
- sodelovanje med SD2 in Očetom2 se kaže v sodelovanju na 
IPS  
- potrebno vzpostaviti delovni odnos 
- spodbujanje stikov izvorne družine z otroki 
- motiviranje za sodelovanje je največji zalogaj 

- M2 ne sodeluje 
in ne želi 
sodelovati s 
CSD 
- O2 sodeluje na 
IPS, kjer se 
dogovarjajo o 
stikih, zdravju in 
šolanju otroka 

SP1 in SD2 
- obveščanje staršev o vseh pomembnih zadevah 
- usmerjanje v specifične vrste pomoči 
- nudenje podpore in usmeritve, kaj je v korist otroku 
- motiviranje, spodbujanje in vabljenje k sodelovanju 
- spodbujanje stikov 
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V samem konceptu rejniške družine je v stroki socialnega dela začasnost del 
doktrine; prav tako je odločitev za rejništvo pospremljena z načrtom sodelovanja 
z izvorno družino, ki temelji na delovnem projektu podpore in pomoči za želene 
spremembe (Rakar idr., 2010). Starši se velikokrat ne strinjajo z rejništvom, kot to 
prikažem že pri RV2, vendar sodelovanje začnemo tam, kjer lahko, pri 
zavračanju, jezi in odporu (Čačinovič Vogrinčič, 2006a). Tudi SP1 izpostavi, da 
se morajo strokovni delavci staršem približati že v pred-fazi sodelovanja – pri 
prepoznavanju razlogov za rejništvo in z njimi vzpostaviti delovni odnos, kot pove 
SD2. Sodelovanje je dobro, ko se starši kritično opredelijo do svojih težav ter 
rejništvo sprejmejo kot obliko pomoči in ne kazen, kot to pove SP1.  
 
Prof.soc.ped.1 sodelovanje izvornih družin s CSD opredeli kot slabo, saj se je le 
malo družin pripravljeno vključevati v oblike pomoči in doda: »Sodelovanje 
izvorne družine je res tisto minimalno, na nivoju izvajanja stikov. Z nekaterimi 
sodelujemo več, z nekaterimi pa res na minimum IPS.« Obe strokovni delavki 
izpostavljata konstantno motiviranje staršev, spodbujanje in vabljenje k 
sodelovanju, kar je, kot to opiše Socialna delavka 2, največji zalogaj. Pri 
načrtovanju sodelovanja s starši pa moramo upoštevati, da imajo ti različna 
stališča in poglede ter da so njihove želje, zmožnosti in potrebe po sodelovanju 
različne (Gregory, 2000 in Končar, 2008 v Kukovič in Kukovič, 2016). 
 
Prof.soc.ped.1 se do sodelovanja z Očetom1 pozitivno opredeli. Ker ni večjih 
težav, je vsebina pogovorov naravnana večinoma na izvajanje stikov otroka s 
staršema (O1 in M1). Sodelovanje ovira jeza očeta do CSD, saj jim še vedno 
očita nepravičnost zaradi premajhnega števila stikov s sinom. Rejnica1 je 
povedala, da je prepoznala očetovo jezo in željo po več stikih, vendar se drži 
dogovora s CSD, da ti potekajo 1x mesečno. Sodelovanje med Socialno 
delavko2 ter Očetom2 se kaže v sodelovanju na IPS, kjer se dogovarjajo o stikih, 
zdravju in o šoli otroka. M2 sodelovanje s CSD zavrača in pomoči ne želi.  
 
Strokovni delavki nudita tudi podporo in usmeritev k temu, kaj lahko starši 
naredijo za korist otroka. Prav tako jih usmerjata v specifične vrste pomoči, ki jih 
želijo in potrebujejo, in pri tem poudarita pomembnost sodelovanja z drugimi 
institucijami. Obe strokovni delavki opažata večje sodelovanje in motiviranost 
staršev na področju dogovarjanja stikov. Te obe močno spodbujata, vsaj v 
najmanjši meri, kot to doda SP1: »Stiki se spodbujajo, kakršni koli stiki so, četudi 
so težavni, če ne gre za ogroženost.« SD2 za to poda primer: »Če so stiki tudi 
samo 3x na leto, se potrudimo in to speljemo kar najboljše, ali pa če starši le 
pošljejo razglednico otroku.« Otroci pogrešajo starše ne glede na to, kakšni starši 
so, pove SP1 in doda: »Lahko so bili deležni hudih razmer, toda otroci jih 
potrebujejo. Potem jih poskušamo skozi to motivirat in se pogovarjat.« SP1 stike 
z izvorno družino povezuje tudi z otrokovim oblikovanjem predstave o izvorni 
družini in rejniški družini: »Prav je, da ima otrok stike, da ima vedno neko 
povezavo z izvorno družino, koliko se lahko na njo zanese, kaj lahko od nje dobi 
in kaj lahko dobi od rejniške družine.« Stalen stik med starši in otroki je koristen 
za otroke, saj pomaga vzdrževati družinsko povezanost, zmanjšuje občutek 
izgube in spodbuja blagostanje otrok, kot to potrjujejo raziskave (McWey, Acock 
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in Porter, 2010). Redni stiki so prav tako varovalni dejavnik pred čustvenimi in 
vedenjskimi težavami; otroci imajo tudi manj težav pri vzpostavljanju novih 
odnosov z ljudmi (prav tam). 
 
 
3.2 SODELOVANJE MED CSD IN REJNIŠKO DRUŽINO 

Tabela 9: Doživljanje sodelovanja med CSD in rejniki 

Koda 2. reda: DOŽIVLJANJE SODELOVANJA MED CSD IN REJNIKI 
Prof.soc.ped.1 Rejnica1 

- z R1 dobro sodeluje 
- pri R1 je vsebina pogovorov 
naravnana na izvajanje stikov s starši 
- sodelovanje mora biti redno, sprotno, 
včasih vsakodnevno 
- sodelovanje se odraža pri pogovorih 
na CSD in v družini 
- pogosto in sprotno sodelovanje po 
telefonu 
 

- dobro sodelovanje s CSD 
- vedno lahko pokliče SP1 
- SP1 dala tudi domači telefon 
- podpora v času krize 
- strokovni delavci preveč pričakujejo od 
rejnikov 
 
 
 

Socialna delavka2 Rejnica2 in Partner 2 
- z R2 sodeluje na IPS 
- rejniki so motivirani za sodelovanje; 
posledično se dviga kvaliteta rejništva  
 

- SD2 je le posrednik med CSD otroka in 
rejniško družino 
- na začetku je bilo sodelovanje oteženo 
- »Zelo pamet solijo, na koncu malo 
naredijo« (Partner rejnice2) 
- socialni delavci ne preverjajo razmer v 
rejniški družini 
 

SP1 in SD2 
- dobre izkušnje s sodelovanjem 
- rejniki morajo obveščati CSD o 
spremembah z otrokom 
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Tabela 10: Pomoč in podpora rejnikom 

Koda 2. reda: POMOČ IN PODPORA REJNIKOM 
Prof.soc.ped.1 Rejnica1 

- razgovori o vlogi rejnikov 
- podpora pri stiskah rejnikov in 
usmerjanje družine 
- iskanje rešitev v odnosu z otrokom in 
izvorno družino 

- preveč pričakujejo od rejnikov 
- podporne skupine so dobre ker 
omogočajo izmenjave mnenj 

Socialna delavka2 Rejnica2 in Partner 2 
- obiski na domu; razgovori z vsemi 
člani družine in vključevanje v 
družinsko dinamiko 
 
 
 

- CSD nudi izobraževanja 
- na nekaterih predavanjih poleg nasvetov 
za rejništvo dobiš tudi nasvete za družino, 
vnuke 
- rejnica se predavanj rada udeležuje 
- rejnica in njen partner se podpornih 
skupin ne udeležujeta  
- podpore pri vsakdanjih stvareh od CSD 
ne moreš pričakovati 
- ko prenehaš pričakovati pomoč, 
postaneš sam odgovoren in veš, kako 
ukrepati, podpore od CSD pa več ne 
potrebuješ  
- na CSD se ne zanašata  
- največja podpora pri rejništvu so lastne 
izkušnje 
- težave z otrokom so bile za rejnico zelo 
hude, pomoči pa ni dobila, ko sta jo s 
partnerjem potrebovala 
- če najdeš pravi način, se težave lahko 
rešijo 

SP1 in SD2 
- podpora pri spopadanju z 
vsakdanjimi situacijami, povezanimi z 
izvorno družino in otrokom 
- izobraževanja za rejnike 
- regijska izobraževanja 
- upoštevanje želja pri tematikah 
predavanj 

 

Strokovni delavki imata pozitivne izkušnje s sodelovanjem z rejniki, a to »mora 
biti redno in sprotno, včasih tudi vsakodnevno« (SP1). Rejniki so motivirani za 
sodelovanje; število rejnikov upada; kvaliteta rejništva se je dvignila, kot to iz 
svojih izkušenj pove SD2. To povezuje z motiviranostjo za sodelovanje ter 
odločitvijo za rejništvo zaradi pravih razlogov in namenov ter doda: »Tisti rejniki, 
ki so pripravljeni na ta način delati, so zelo dobri rejniki.« Način sodelovanja med 
CSD in rejniki se »največ odraža pri pogovorih na CSD, pogovorih v družini, 
pogosto in sprotno pa je to sodelovanje po telefonu« (SP1). Prav tako so rejniki 
dolžni vseskozi sprotno obveščati CSD o vseh spremembah, povezanih z 
otrokom. 

Sodelovanje med CSD in rejniki se kaže tudi v podpori pri spopadanju z 
vsakdanjimi situacijami, povezanimi z izvorno družino in otrokom. SP1 izpostavi 
podporo pri konstruktivnemu reševanju situacij, iskanju rešitev v odnosu z 
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otrokom in tudi z izvorno družino. SD2 pove, da prav tako izvaja obiske na domu, 
ki jih nameni razgovoru z otrokom in vsemi člani družine ter vključitvi v družinsko 
dinamiko. 

R1 in SP1 se pozitivno opredelita do medsebojnega sodelovanja in ker pri 
rejništvu ni večjih težav, je vsebina pogovorov večinoma naravnana na izvajanje 
stikov s starši. R1 pove, da je vesela za podporo, še posebej v času krize. R1 
pripoveduje: »Vedno jo (SP1) lahko pokličem. Dala je tudi svoj domači telefon, da 
jo lahko tudi domov pokličem, če bi bilo hudo. To je dobro imeti.« Kljub temu se ji 
kdaj zdi, da strokovni delavci preveč pričakujejo od rejnikov in doda: »V bistvu je 
tudi on (rejnik) kdaj potreben pomoči.« Drugačne izkušnje ima R2, saj je bil 
začetek sodelovanja otežen, sedaj pa je, kot pove, SD2 le posrednik med CSD, 
otrokom in njo. SD2 ni matični CSD za otroka, vendar spremlja obravnave na 
IPS. R2 pogreša več sodelovanja na domu, saj sedaj nihče ne preverja razmer v 
rejniški družini. Od strokovnih delavcev na CSD z leti tudi manj pričakuje, saj se 
raje zanaša na podporo svojega moža. Slednji (Partner rejnice2) poda kritiko 
strokovnim delavcem in pravi: »Zelo pamet solijo, na koncu malo naredijo.«  

Nasprotno R1 pa se R2 zdi, da so rejniki tisti, ki preveč pričakujejo od strokovnih 
delavcev in ne obratno, ter doda: »Ko prenehamo pričakovati, ko postaneš sam 
odgovoren, veš kako ukrepati. Centra več ne rabiš, rabijo samo oni tebe, dokler 
pa ti potrebuješ nasvete glede vzgoje ali drugih stvari, ugotoviš, da so tudi oni 
ljudje in starši in da rešitev nimajo v predalu.« Doda še, da vsakdanjih nasvetov 
od strokovnih delavcev ne moreš pričakovati in da probleme rešujeta z možem. 
Partner rejnice2 se naveže na njeno doživljanje in pove: »Socialna delavka ne 
živi 24 ur dan z njim. Ne pozna njegove duše.« Pove, da moraš sam najti način, 
kako z otrokom komunicirati in mu pomagati: »Če je eksploziven, počakaš, naj 
predela in preštudira sam, potem se usedeta in pogovorita. Če se zdaj ne bo 
rešilo, se bo jutri, enkrat se bo.« R2 pove, da si strokovni delavci niso vzeli časa 
takrat, ko je potrebovala pomoč in to podpre z zgodbo bivšega mladostnika v 
rejništvu (otrokov brat, ki se je vrnil v izvorno družino). »Zelo je bilo hudo s prvim 
otrokom. Bil je stražar, da so lahko drugi preprodajali mamila, njemu so grozili. 
Midva sva prosila za pomoč, ampak ne, doma sva umirala...cufal se nama je.« 
R2 o doživljanju CSD povezuje tudi z nezaupanjem do institucij in do njihovih 
strokovnjakov. Pove zgodbo o bivši mladostnici v rejništvu, ki je zaradi bolezni 
umrla. R2 pripoveduje: »...zdravnica se ni dosti poglobila, ni si časa vzela zanjo 
in ni naredila vse tako, kot bi morala. Ali jaz še sploh komu lahko zaupam, da bo 
naredil vse, kar more?« 

SP1 govori tudi o rejnikih in njihovi težavi sprejemanja vloge predvsem, ko pride 
do neodobravanja vedenja staršev do svojih otrok (npr. na otroka pozabijo, ga ne 
pokličejo). »Oni ga vidijo, ko joče, ali pa ker pogreša starše ali pa ker sta mami ali 
ati skoraj pozabla nanj. Potem imajo rejniki s tem težave. Pravijo, da starš ne vidi 
potrebe po stikih, otrok samo trpi, jaz pa ga moram negovati. Težko ga je videti, 
ko otrok joka in ga je treba tolažiti. Če je rejniški starš povezan s tem otrokom, je 
njemu hudo, ker mu hoče odvzeti bolečino, zato se sprašujejo, zakaj ne 
prekinemo stike.« To je skladno z raziskavo, kjer neodobravanje vedenja staršev 
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do otroka lahko pri rejnikih vzbudi odpor in posledično lahko izgubijo zanimanje 
za podporo odnosa med otrokom in njegovimi starši ter stikov ne spodbujajo 
(Chateauneuf, Turcotte in Drapeau, 2018). SP1 pove, da je pomembno, da rejniki 
sprejmejo, da so samo rejniki in ne pravi starši otrok. Hkrati so od strokovnih 
delavcev deležni razumevanja. Strokovni delavci se rejnikom v njihovi vlogi 
približajo s sočutjem in doda: »Verjamemo, da jim je hudo v tisti situaciji, ampak 
osredotočimo se na to, kaj lahko naredijo, da bo otroku bolje in da bo njim bolje.« 
Pomoč in podpora je torej v smeri usmerjanja rejniške družine, saj rejniki tovrstno 
oporo potrebujejo. Ta ugotovitev se povezuje z raziskavo (Blythe idr., 2014 v 
Baginsky idr., 2017), ki ugotavlja, da se rejniki lahko dojemajo kot biološki starši 
ali pa delavci v socialnem varstvu, lahko pa kot skupek teh dveh vlog. To se 
lahko razlikuje med posameznimi rejništvi; navezanost se lahko poglobi skozi 
dolgotrajno rejništvo in rejniki tako prevzamejo identiteto starša. Rejniki, ki so 
zmogli upravljati med tema dvema vlogama, so pridobili bogate izkušnje tako za 
njih kot za otroka. To je pomenilo, da profesionalizacija rejništva ne pomeni 
otežitve razvoja ljubečih odnosov z otroki. Pri rejnikih, ki so imeli pri obvladovanju 
vloge težave, je bilo opaziti tesnobo, pomanjkanje samozavesti in celo 
učinkovitosti pri rejništvu. Strokovnjaki zato pozivajo, naj bodo socialni delavci 
pozorni glede rejnikovega zaznavanja vloge in njihove identitete ter pomagajo, da 
se gibljejo prožno in ustrezno med vlogama. Pri tem prepoznavajo potenciale ene 
in druge (prav tam). Rejniki so kot pozitivno podporo pri upravljanju med vlogama 
doživljali socialnopedagoški program Head, Heart, Hands (Ghate in McDermid, 
2016).  

Rejnikom so namenjena tudi izobraževanja, kot to povesta strokovni delavki, in 
sicer enkrat do dvakrat letno. CSD tudi regijsko organizirajo izobraževanje; 
strokovnjaki se glede tematik tudi prilagodijo rejnikom. R2 izrazi zadovoljstvo s 
predavanji: »Ena predavanja so tako dobra, da tam ne dobiš samo nasvete za 
otroka v rejništvu, ampak zase, za družino, za vnuke, zato tudi rada grem.« 
Rejniki so sodelavci v projektu rejništva. Sodelavci pomeni, da v stroki 
pričakujemo in priznavamo pomen tega deleža (Rakar idr., 2010). K temu sodi 
kontinuirano izobraževanje, ki obsega poleg znanj za delo z otroki v družini tudi 
znanje za sodelovanje v socialnem delu in za prispevek v individualni projektni 
skupini (prav tam). 

Ena vrst pomoči, ki jih CSD prav tako organizira, so skupine za rejnike, ki 
delujejo kot podporna skupina. Organizirane so tudi v lokalni skupnosti. 
Namenjene so »medsebojni izmenjavi informacij, imajo element samopomoči. 
Med seboj si rejniki lahko pomagajo z nasveti in z deljenjem lastnih izkušenj. Te 
skupine so zelo dragocene« (SD2). SD2 za srečanja upošteva tudi predloge za 
tematike s strani rejnic in rejnikov. Vedno se potrudijo, da jim to tudi zagotovijo. 
Rejnica2 in njen partner (PR2) se skupin ne udeležujeta. PR2 pripoveduje: »Tam 
je veliko jamranja, jaz sem bil tiho in poslušal…pet jih imamo (pove za čas ko so 
imeli v rejništvu 5 otrok) ...če najdeš pravi način, se vse da.« Na drugi strani pa 
se Rejnici1 podporne skupine in skupine za samopomoč zdijo dobra ideja, a se 
jih zaradi pomanjkanja časa ne bi mogla udeležiti. Doda še, da je izmenjava 
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mnenj zelo potrebna; z izkušnjami drugih si lahko rejnik pomaga. 

3.3 SODELOVANJE MED IZVORNO IN REJNIŠKO DRUŽINO 
 
Tabela 11: Doživljanje sodelovanja med izvorno in rejniško družino 

Koda 2. reda: DOŽIVLJANJE SODELOVANJA MED IZVORNO IN REJNIŠKO 
DRUŽINO 

Prof.soc.ped.1 Oče1 Rejnica1 
- sodelovanje izvorne 
in rejniške družine je 
najpomembnejši/  
bistven del 
sodelovanja 
- pomemben je odkrit 
odnos in pogovor 
- spodbujanje stikov 

- dobro sodelovanje z 
rejniki 
 - z rejniki se dobro 
razumejo 
- sodelovanje temelji na 
stikih z otrokom 

- zelo dobro sodeluje z  
O1 
- mama se ne zanima za otroka 
- v kontaktu prek telefona 
- poskrbi za omogočanje stikov 

Socialna delavka2 Mama2 in Oče2 Rejnica2 
- pomoč rejnikom ob 
zapletih s starši 
- spodbujanje stikov 

- pozitivno doživljanje 
sodelovanja 
- redni obiski pri rejniški 
družini 
- Rejnica 2 je staršema 
otroka vedno na voljo, 
M2 jo ob težavah lahko 
pokliče 

- z izvorno družino dobro 
sodelujejo  
- stiki z izvorno družino so 
prisotni; s prejšnjimi jih ni bilo  
-stiki med starši in otroki se 
morajo omogočiti 
- starša se vedno držita dogovora 
obiska 

 
Tabela 12: Pozitivna naravnanost do staršev 

Koda 2. reda: POZITIVNA NARAVNANOST MED STARŠI IN REJNIKI 
Prof.soc.ped.1 Oče1 Rejnica1 

- pomemben je odkrit odnos in 
pogovor 
- pomembno je sprejemanje 
staršev kot enakovrednih 
partnerjev 
- pomemben je odprt odnos in 
sprejemajoč odnos 
- pokroviteljska drža rejnikov vodi 
v konflikte 
- rivalstvo med družinama, 
konflikti in obtoževanja so v 
škodo otroku 
 
 
 

- dober odnos 
rejnice  

- pomembno je sprejemati 
starše takšni, kot so 
- do očeta pristopi s 
pozitivno naravnanostjo 
- pomemben osnovni 
človeški odnos 
- skrbi, da ne pride do 
konfliktov 
- poskrbi, da ima M1 
občutek, da je otroku dobro 
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Socialna delavka2 Mama2 in Oče2 Rejnica2 
- s prizadevanjem za dober 
odnos bodo naredili največ za 
otroka 
- rejniki naj sprejemajo starše 
takšne, kot so 
- rejniki naj spoštujejo starše 
- rejniki staršev ne smejo soditi 
- dober odnos prinaša večje 
možnosti za boljši izid 
- ni dobro, da je otrok lojalen eni 
ali drugi družini 
- za razvoj posameznika je veliko 
bolje, če si lahko to, kar si, in se 
imaš v obeh družinah dobro 

- M2 rejnico 
doživlja kot dobro 
in prijazno 
 

-pomemben je odkrit odnos 
in pogovor 
- pomembno je sprejemati 
starše takšne, kot so 
 

SP1 in SD2 
- rejniki in starši naj si 
prizadevajo za dober odnos 
- rejniki naj spoštujejo starše 
- rejniki staršev ne smejo soditi 
 

Strokovni delavki in rejnici izpostavita pomembnost sodelovanja in pozitivnega 
odnosa med izvorno in rejniško družino. Strokovni delavki se strinjata, da je to 
bistven in najpomembnejši del sodelovanja; obe tudi močno spodbujata stike 
med izvorno in rejniško družino. 

Oče1 in Rejnica1 se pozitivno opredelita do medsebojnega sodelovanja. Oče1: 
»Z rejnico se dobro razumemo.« Rejnica1: »Vedno poskrbim, da se kaj ne 
zapleta, da se ne prepiram s starši. Oče ni problematičen, on je rekel, da se 
bori za otroka. /.../ Starša sprejemam taka, kot sta.« Pozitivna točka 
sodelovanja je tudi, da so starši otroka pomirjeni in vedo, da rejniki skrbijo in 
zagotavljajo stabilno okolje za otroka, ko je ta v rejništvu (IFAPA, b. d.). To meni 
tudi R1 in pove: »Poskrbim, da ima mami občutek da, je otroku dobro. No, pa 
saj mu je. To se mi zdi zelo pomembno.« R1 pove, da je za sodelovanje 
pomemben osnovni človeški odnos, in opisuje, da do očeta otroka pristopi s 
pozitivno naravnanostjo: »Če ti daš staršu občutek, da je z njim nekaj narobe, 
se bo on še bolj uprl in boril za svoje pravice. Do očeta jaz pristopim, kot da je 
vse OK.« Rejnica1 in Oče1 sta v kontaktu prek telefona, R1 pa poskrbi tudi, da 
otroku omogoči stike z njim. Manj zanimanja za sodelovanje z rejnico pa 
izkazuje Mama1. 

Rejnica2 in njen partner povesta, da z izvorno družino dobro sodelujeta. V 
rejništvu sta imela že trinajst otrok, vendar so le pri zdajšnjem mladostniku stiki 
z izvorno družino prisotni: »V redu sodelujemo. Starša tako, kot smo zmenjeni, 
kot pri zobarju prideta na obisk, pri vseh prejšnjih starših ni bilo odziva o 
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ničemer. Sedaj se starejši (mladostnik, ki je bil v rejništvu v isti družini) že sam 
dogovarja, kdaj bodo prišli na obisk.« Izjemno pomembno se Rejnici2 zdijo stiki 
med starši in otroki in pove, da se jih ne sme preprečevati ter doda: »Če otrok 
nima stika s staršem in si ga želi, bo vedno hrepenel po tem./.../Stiki se morajo 
vedno omogočiti.« Tudi M2 pozitivno doživlja medsebojno sodelovanje: »Vsaka 
rejnica je drugačna, ampak ona je zelo prijazna in dobra ženska.« Pove še, da ji 
je tudi na voljo, če jo potrebuje: »Lahko jo tudi pokličem, če so kakšne težave.« 

Strokovni delavki izpostavljata, da je za dobro sodelovanje pomembno, da rejniki 
izvornih staršev ne sodijo, ne obtožujejo in jih sprejmejo takšne, kot so. SP1: 
»Odnos mora biti odprt in sprejemajoč, rejniki naj starše sprejemajo kot 
enakovredne partnerje./…/ Rejnik ni čisto nič več vreden kot starš.« SP1 doda, 
da so rivalstvo med družinama, konflikti in obtoževanje za otroka večja škoda in v 
tem primeru bo otrok vedno nekje na sredini (»Otrok se trga, si ne upa doma 
povedat, kaj je tam bilo, niti kaj slabega, niti kaj dobrega in se cepi«). Tudi SD2 
vidi pomembnost pozitivnega odnosa med družinama in doda: »Otrok je razpet 
med dvema družinama in ni dobro, da moraš biti lojalen enemu in drugemu, da si 
razpet med enim in drugim. To je tako, kot če bi te nekdo vedno vlekel za levo 
roko, drug pa za desno. Za razvoj posameznika je veliko bolje, če si lahko to, kar 
si, in da se imaš v obeh družinah dobro.«  
 
»Pomembno je, če se v določenih segmentih lahko starši in rejniki podprejo. Za 
to pa potrebujemo proces, včasih lahko šele po več letih, ali če pride do 
nesoglasij, da se znajo usesti za isto mizo, povedati in iščemo skupne rešitve« 
(SD2). Dialog med obema družinama omogoči ubeseditev razlik (Rakar idr., 
2010) Pomembno je tudi, da rejniki o starših pred otroki ne govorijo grdo in do 
staršev niso pokroviteljsko naravnani, saj to vodi v konflikte. SD2 meni, da je pri 
družinah, ki uspejo vzpostaviti dober odnos, možnost za dober izid veliko večja. 
SD2 pripoveduje: »Jaz velikokrat rečem rejnikom, prizadevajte si za dober odnos 
z izvorno družino in s tem boste naredili največ, kar lahko, da sprejmete starše 
takšne, kot so, da jih spoštujete, ne sodite. Če se karkoli zaplete, smo tu mi.« 
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3.4 SODELOVANJE NA IPS IN PREDLOGI ZA BOLJŠE SODELOVANJE 
 
Tabela 13: Sodelovanje na individualni projektni skupini 

Koda 2.reda: SODELOVANJE NA INDIVIDUALNI PROJEKTNI SKUPINI 
Prof.soc.ped.1 Rejnica1 Oče1 

- O1 sodeluje na IPS, M1 ne 
- motivacija staršev v vključevanje 
na IPS je na splošno nizka 

- dobro sodelovanje na IPS 
- srečevanje na IPS trikrat na 
leto 
- če je več problemov, bi se 
morali dobiti večkrat 
- IPS mora biti stvar potrebe 
- dogovarjanje o stikih na IPS 

- sodelovanje na 
IPS 
 

Socialna delavka2 Rejnica2 Mama2 in Oče2 
- udeleževanje IPS z Rejnico 2 in 
otrokom enkrat na leto, 
spremljanje obravnave otroka 
- večinoma se starši udeležujejo 
IPS 
- na začetku rejništva IPS poteka 
pogosteje, da se vzpostavi 
sodelovanje 
- odgovornost za vključevanje je 
na strani staršev 

- udeleževanje IPS enkrat na 
leto 
- dobro, ker lahko vsi izrazijo 
svoje mnenje 
- dogovarjanje o šoli, zdravju, 
stikih 
- načrtovanje kratkoročnih 
ciljev 

- oče se IPS 
udeležuje 
- neudeleževanje 
IPS s strani 
mame zaradi 
stresa in stiske 

SP1 in SD2 
- povezovanje CSD, izvornih in 
rejniških družin 
- načrtovanje rejništva 
- povezovanje z zunanjimi 
strokovnimi delavci (vzgojitelj, 
učitelj, terapevt) 
- dogovarjanje in usklajevanje 
 
 
Tabela 14: Predlogi za boljše sodelovanje 

Koda 2. reda: PREDLOGI ZA BOLJŠE SODELOVANJE 
Prof.soc.ped.1 - za boljše sodelovanje izvorni družini zagotoviti nevtralno 

osebo, ki bi se uspela izvorni družini bolj približati 
- službo, ki bi nudila izključno svetovanje izvorni družini 

Rejnica1 - za boljše sodelovanje dodatno osebo ali službo, ki bi bila 
rejnikom vedno na voljo 

Rejnica2 - študentje se morajo že na fakulteti usposabljati, kaj lahko za 
družino kot socialni delavci največ naredijo 
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Rejništva ne moremo kvalitetno izvajati, če ga ne opravljamo v sistemu – skupaj 
z vsemi udeleženimi, ki so del življenja otroka v rejništvu (Mali, 2003). Strokovni 
delavki predstavita Individualno projektno skupino (IPS), kjer se srečujejo izvorna 
in rejniška družina, CSD in otrok glede na sposobnost sodelovanja in razvojno 
stopnjo. IPS je prostor za načrtovanje rejništva in dogovarjanje, saj so 
pričakovanja rejnikov in staršev lahko drugačna. SD2: »Potrebno se je usklajevat 
in iskati skupne rešitve, ampak to je rejništvo.« Osnovna stvar pa je, kot pravi 
SP1, dogovarjanje o stikih.  
 
Glede udeleževanja staršev na IPS imata strokovni delavki drugačne izkušnje. 
SP1 pove, da se te udeleži nizek procent staršev (»V večini je sodelovanje na 
tem nivoju IPS in izvajanje stikov. In to je to. To je za njih to. Zdej mi boste pa dali 
mir«). Po izkušnjah SD2 se v večini IPS starši udeležujejo, vendar so tudi takšni, 
ki se je ne. Na začetku rejništva IPS potekajo pogosteje, da se sodelovanje lahko 
vzpostavi. 

V IPS se rešujejo vsakdanji problemi življenja in odkrivajo stiske in potrebe po 
posebnih oblikah pomoči. IPS mora zato imeti na razpolago pomoč 
strokovnjakov, ekipo, ki lahko ponudi posebno pomoč otroku in ostalim 
udeleženim v IPS (David, 2004 v Rakar idr., 2010). To izpostavita tudi strokovni 
delavki, saj so v IPS vabljeni vsi, ki jih pri načrtovanju pomoči potrebujejo. 
Socialna delavka je tista, ki mora znati nagovoriti te ljudi, da se bodo pridružili 
delovnemu projektu, ki je usmerjen v kompletno izboljšanje življenja in počutja 
vseh udeleženih (Mali, 2003). Sodelujejo lahko torej zunanji delavci, če jih pri tem 
potrebujemo, in sicer vzgojitelj, učitelj, terapevt itn., kot to povesta strokovni 
delavki. SD2 pripoveduje: »Vrtec ali šolo pripravimo na prihod otroka, se 
pogovorimo o morebitnih težavah, o sodelovanju z rejniško in izvorno družino, si 
izmenjamo informacijo in če je potrebno, jih vključujemo na srečanja IPS, da so 
sproti obveščeni in vedo, kako postopati. Odvisno od situacije, kakšni otroci 
potrebujejo več podpore«. Potrebe so lahko zelo raznolike, IPS pa je mesto, kjer 
se te posebne potrebe ubesedijo, raziskujejo in kjer se pomoč načrtuje in 
omogoči (Rakar idr., 2010). 

Rejnici se pozitivno opredelita do sodelovanja na IPS. R1 pove: »Srečujemo se 
trikrat na leto /.../ meni kar ugaja. Če je več problemov, bi bilo treba večkrat. Če 
fajn teče, ni potrebe. IPS bi morala biti stvar potrebe.« Tudi O1 se IPS udeležuje, 
M1 pa na IPS ni prisotna. R2 se zdi pozitivna stran IPS, da tam lahko vsi izrazijo 
svoje mnenje. S SD2 in O2 se dobivajo enkrat letno, vendar pove, da ne bi 
škodovalo, če bi se dobili večkrat. Dogovarjajo se o šoli, zdravju otroka in stikih. 
Cilji, ki jih načrtujejo, so kratkoročni. SD2 je iz matičnega Centra rejniške družine, 
vendar prek IPS spremlja obravnave mladostnika; obveščena je glede težav in 
pozna napredek v šoli. Mama2 pove, da se srečanj ne udeležuje, ker ji 
povzročajo stres in jo spravljajo v stisko. 

Sogovorniki podajo tudi predloge za boljše medsebojno sodelovanje. SP1 pove: 
»Jaz mislim, da je predvsem izvorni družini zagotoviti nekoga nevtralnega, da bi 
jih uspel zmotivirati, ker najprej se je treba človeku pridružiti v njegovi poziciji. 
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To se mi iz Centra težko.« SP1 za boljše sodelovanje z izvorno družino 
predlaga tudi dodatno službo, ki bi nudila izključno svetovanje. Tudi R1 pogreša 
dodatno službo/pomoč in predlaga še nekoga, ki bi bil rejnikom vedno na voljo: 
»Mogoče še ena oseba, nekdo ki je stalno v stiku.« Od CSD si R1 želi tudi, da 
bi »pogovori bolj tekli. Da bi jo (socialno delavko) lahko poklicali samo za 
pogovorit, kar se tiče glede težav v vzgoji, da bi jo lahko še več vprašal.« Tudi 
rejnice in rejniki iz pregledanih raziskav pogrešajo več podpore in več 
dostopnosti s strani CSD. Primer je tudi študija iz Velike Britanije, kjer so rejniki 
in rejnice izpostavili potrebo po boljši komunikaciji in večji podpori s strani 
socialnih služb, kar bi bistveno vplivalo na kakovost njihovega življenja ter 
življenja otrok v rejništvu (Baginsky idr., 2017). Avtorice Rakar idr. (2010) 
menijo, da bi bilo potrebno – tako za izvorne kot za rejniške družine –zagotoviti 
stalno dostopnost socialne službe ali krizne službe, zato predlagajo ustanovitev 
dežurnih služb, na primer kriznih telefonov, ki bi bili dostopni 24 ur na dan. Sicer 
imajo rejniki in rejnice drugačne potrebe glede na svoje izkušnje z rejništvom in 
znanja, zato nekateri potrebujejo več podpore (primer R1), nekateri pa manj 
(primer R2) (Baginsky idr., 2017). R2 se zdi, da bi k boljšemu sodelovanju 
pripomogla že pozornost in usmeritev v to tematiko na fakulteti: »Študentje se 
morajo že na faksu usposabljati, kaj lahko za družine največ naredijo kot 
socialni delavci.« 
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RV4: KAKŠNE SO VRSTE POMOČI, KI JIH CENTER ZA SOCIALNO 
DELO ORGANIZIRA V PODPORO IZVORNI DRUŽINI, DA BI REŠILA 
PROBLEME, ZARADI KATERIH JE BIL OTROK NAMEŠČEN V 
REJNIŠTVO? 
Na četrto raziskovalno vprašanje odgovarjam preko kategorije Pomoč in 
podpora izvorni družini, ki vključuje dve kodi 2. reda, in sicer Osebna pomoč in 
pomoč družini za dom ter Pomoč v lokalni skupnosti. Do vprašanja sta se 
opredelili obe strokovni delavki. Njune izjave predstavljam v spodnji tabeli 
(Tabela 15).  
 
4. KATEGORIJA: POMOČ IN PODPORA IZVORNI DRUŽINI 
 
Tabela 15: Pomoč in podpora izvorni družini 

Koda 2. reda: OSEBNA POMOČ IN 
 POMOČ DRUŽINI ZA DOM 

Koda 2. reda: POMOČ V LOKALNI 
SKUPNOSTI 

Prof.soc.ped.1 Socialna delavka2 Prof.soc.ped.1 Socialna delavka2 
- pomoč pred 
odvzemom otroka 

- glavni cilj je, da 
otrok ostane v 
družini 
- staršem se nudi 
potrebna pomoč 
pred odvzemom 
otroka 

- povezovanje z 
nevladnimi 
organizacijami 

- usmerjanje v 
nevladne 
organizacije 

- podporne skupine 
- skupine za 
samopomoč 

- podporne skupine 
usmerjanje v  
- AA 

- opolnomočenje na 
področju starševskih 
večin 

- podpora pri 
starševskih 
veščinah 

- ambulantno 
zdravljenje 

- usmerjanje v 
zdravstvene domove 

- psihoterapevtska 
pomoč 
- psihosocialna 
pomoč 
- vključitev v 
komuno 

- usmerjanje v 
dispanzerje za 
mentalno zdravje 
 

- spodbujanje in 
svetovanje staršem 

- spodbujanje 
staršev 
- spodbujanje, 
usmerjanje, 
informiranje izvorne 
družine - sodelovanje s 

starimi starši 
- sodelovanje s 
širšimi družinskimi 
člani 
- raziskovanje 
socialnih mrež 

 
- delo na terenu 
 

- konkretna pomoč 
pri delu na terenu 

- motiviranje staršev k 
spremembam 

- motiviranje staršev 

- partnersko 
svetovanje 
- svetovanje pri 
medosebnih odnosih 

- pogovori s celotno 
družino 
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- načrtovanje z 
družino 
- usmerjanje v 
aktivnosti za odpravo 
razlogov za rejništvo 
- opolnomočenje 
družine 
- iskanje virov moči 
- podajanje informacij 

- pogovor ena na 
ena, možnost izraziti 
potrebe in želje 
- pogovori o šibkih 
točkah in 
načrtovanje 
sprememb 

 
Strokovni delavki povesta, da se izvorni družini nudi vsa potrebna pomoč, da do 
odvzema otroka ne bi prišlo, saj je to »hud poseg v družino, tudi v pravice otroka 
in staršev«, kot to izpostavi SP1. Možnost, da otrok ostane v izvorni družini SD2, 
imenuje glavni cilj. Ko pa starši ne morejo ali ne želijo poskrbeti za otroka, se 
sproži postopek odvzema. Po 161. členu ZZZDR si mora CSD po oddaji otroka v 
rejništvo prizadevati, da se odpravijo vzroki, zaradi katerih je bil otrok oddan v 
rejništvo. 
 
Predmet socialnega dela z družino je tako pomoč (opora, podpora) družini pri 
reševanju kompleksnih psihosocialnih problemov (Čačinovič Vogrinčič, 2006a). 
Raziskujemo podrobnosti življenjske situacije, v kateri se je družina znašla in 
iščemo vire, da bi utemeljili prihodnje sodelovanje (prav tam). Ko strokovnemu 
delavcu uspe doseči družino, je pomembno, da v njej zna aktivirati pozitivne vire 
moči in možnosti. Družina jih pogosto izgubi izpred oči in stik z njimi. Vidijo samo 
še probleme in so slepi za vse razen za negativo (Bouwkamp in Bouwkamp, 
2014). Tudi SP1 izpostavi pomembnost iskanja in izhajanja iz virov moči. Avtorici 
Vidonja in Kustec (2016) pravita, da s tem krepi moč posameznikov in družine. 
Prispeva k bolj optimističnemu pogledu vseh udeleženih na skupno sodelovanje 
in soustvarjanje rešitev. Strokovni delavki staršem nudita osebno pomoč, ki je 
usmerjena k urejanju življenjske situacije posameznikom in pomoč družini za 
dom, ki se osredotoča na strokovno svetovanje in pomoč družini pri urejanju 
odnosov med člani. Starši imajo na CSD možnost individualnega pogovora, 
svetovanja, možnost izraziti potrebe in želje, pogovore o šibkih točkah in 
načrtovanje sprememb. Strokovni delavki starše motivirata, spodbujata in jih 
usmerjata k aktivnostim za odpravo razlogov za rejništvo. 
 
Na CSD se izvaja tudi partnersko svetovanje in individualna podpora pri 
starševskih veščinah, kjer jih na tem področju strokovni delavci opolnomočijo, saj 
»starši niso persistentni v tem smislu, da bi bili v starševski vlogi«, kot to pove 
SP1. Glede na raziskavo (Rautio, 2013) se opolnomočenje staršev odraža v bolj 
premišljenih odločitvah in pozitivnih spremembah v njihovem vedenju, in sicer v 
večjem nadzoru, kompetentnosti in zaupanju vase (prav tam).  
 
V okviru postopkov CSD strokovni delavki poskušata opravljati tudi delo na 
terenu, kjer lahko konkretno svetujeta in takoj pomagata staršem. Obiski na 
domu omogočajo strokovni delavki možnost opazovanja vsakdanjega življenja 
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družine in nadaljnje intervencije, povezane z njo. Tako jim lahko ta neposredno 
pomaga pri prepoznavanju njihovih močnih točk in s svetovanjem (Rautio, 2013). 
Kot primer za to poda SD2: »Če vidimo, da je hrana na tleh ali pa ni v hladilniku, 
se staršem reče, to je pokvarljiva hrana, ni dobro da vaši otroci to jejo, dajte jo v 
hladilnik.« Pri tem imata možnost pogovora s celotno družino, še vseeno pa jim 
je ta vrsta pomoči na voljo tudi na CSD, kamor ima možnost priti tudi celotna 
družina. 
 
Pri delu z družino morajo strokovni delavci poznati in zagotavljati informacije 
uporabnikom o pluralni ponudbi programov in odpiranje poti za vključevanje 
uporabnikov v pluralne programe (Katalog, 2017), saj socialno delo vključuje 
družino na njenem stičišču z okoljem, v interakciji z njim, tako da reševanje 
kompleksnih problemov družine praviloma pomeni spreminjanje v tej interakciji 
(Čačinovič Vogrinčič, 2006b). Gre za povezovanje družine s tistimi institucijami v 
družbi, ki so lahko udeležene v rešitvi (prav tam). Tudi strokovni delavki družine 
usmerjata v nevladne organizacije in druge institucije v lokalni skupnosti, med 
katere naštejeta skupine za samopomoč, podporne skupine, AA, dispanzerje za 
mentalno zdravje; psihosocialno pomoč, ambulantna zdravljenja in komune, saj, 
kot pravi SD2, določenih oblik pomoči na CSD ne morejo izvajati ter doda: 
»Pomembno je, da starši to pomoč, ki jo potrebujejo tudi dobijo.«  
 
Mnogi avtorji izpostavljajo pomembnost prepoznavanja in maksimiranja formalne 
in neformalne pomoči. V slednjo spada tudi socialna mreža uporabnikov 
(Angeles Basells, 2014). Pierson (2002, v Zrim Martinjak, 2004) socialno mrežo 
opredeli kot splet odnosov, skozi katere so ljudje povezani. Goste, močne in 
široko razširjene socialne mreže omogočajo večjo socialno vključenost 
posameznika. Nasprotno ga šibke deprivilegirajo pri socialni podpori in 
neformalni pomoči, ki ju potrebujejo za aktivno sodelovanje in dostop do 
socialnega življenja (prav tam). SP1 opaža, da imajo izvorne družine šibko 
socialno mrežo in pove: »Običajno so to družine ki izhajajo iz socialnega 
marginalnega okolja.../Običajno so zelo izločeni.« Tudi tuje raziskave prikazujejo, 
da imajo izvorne družine šibko socialno mrežo, zato veliko strokovnjakov poziva, 
naj se strokovni delavci trudijo spodbujati k širjenju le-teh. Družine se tako lahko 
zanesejo tudi na neformalno pomoč, ki jim bo predstavljala varovalni dejavnik 
pred ponovnimi težavami (Angeles Balsells idr., 2014). SP1 tako izpostavi 
sodelovanje s starimi starši otrok in pomoč pri raziskovanju podpore v socialni 
mreži družine: »Tudi s starimi starši sodelujemo, tudi glede stikov se 
dogovarjamo s starimi starši. Vključeni so tudi velikokrat širši družinski člani.« 
»Člani razširjene družine so pomemben del te “družine kot skupnosti«, ker so kot 
most med nuklearno družino in članstvom v širši skupnosti.« (Wise, 2005, str. 
225 v Mešl, 2008, str. 139). Skupnost nudi kontekst za podporo in opogumljanje 
in vključuje stvari, kot so udeleženost v skupini, sodelovanje, navezanost in 
povezanost. Prisotnost ali odnosnost te vrste skupnosti je odločilna pri razpletih 
pomoči posameznikom, parom in družinam (Blow in Timm, 2002, v Mešl, 2008).  
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Mandat socialnega dela z družino je več kot le posredovanje, da uporabniki 
dobijo, kar jih po zakonu in zapisanih načelih pomoči pripada. Vedno moramo 
tudi raziskovati in soustvariti potrebne spremembe, ki bi družino okrepile. 
Socialno delo vedno temelji na pomoči in reševanju kompleksnih socialnih 
problemov skupaj z družino, ne zgolj dajanje pomoči (Čačinovič Vogrinčič, 
2006a). Največkrat problem ni v tem, da strokovnjak ne naredi vse kar mora, 
ampak da ne naredi nič več od tega, kot pravita Bouwkamp in Bouwkamp (2014). 
Zatika se pri standardnih postopkih, ne da bi se zavedali, da ga takšen način dela 
ukaluplja. Pri ranljivih družinah je včasih treba narediti še kaj več in kako 
drugače. Avtorja tu izpostavljata, da je pravi pristop pristnost, inventivnost in 
osebna kreativnost namesto smernic ter postopkov (prav tam). To povezujem z 
mislijo rejnice (R2): »To mora biti za njih (strokovnjake) način življenja, ne da 
samo pridejo v službo in pogledajo, kaj morajo narediti. Ampak, da o tem 
razmišljajo, da sprotno delajo, ne pozabijo, ampak da so osebno vpleteni.«  
 
 
RV5: KJE BI SE SOCIALNI PEDAGOG UMESTIL NA PODROČJU 
REJNIŠTVA? 
Pridobljene izjave na peto raziskovalno vprašanje predstavljam v spodnji tabeli 
(Tabela 16), ki vključuje dve kodi 2. Reda, in sicer Prednosti in pomanjkljivosti 
socialnega pedagoga ter Mesto socialnega pedagoga na področju rejništva. Do 
vprašanja se je opredelila profesorica socialne pedagogike (SP1).  

 
5. KATEGORIJA: MESTO SOCIALNEGA PEDAGOGA NA PODROČJU 
REJNIŠTVA 
 
Tabela 16: Mesto socialnega pedagoga na področju rejništva 

 
 
 

Koda 2. reda: PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI SOCIALNEGA PEDAGOGA 
Koda 2. reda: MESTO SOCIALNEGA PEDAGOGA NA PODROČJU REJNIŠTVA  

 
Prednosti 

- delo s sistemom družine 
- socialnopedagoške metode dela 
- način pristopa k družini 
- poznavanje družinske dinamike 

Pomanjkljivosti - pomanjkljivosti na področju poznavanja zakonodaje in 
postopkov na CSD 

Področje dela - nevladne organizacije 
- pomoč pri integraciji v lokalno skupnost 
- projektno delo 
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Socialni pedagog je kot poklicni predstavnik umeščen med širši družbeni vidik 
razumevanja in poskusov spreminjanja ter individualni vidik posameznika, s 
katerim dela (Kobolt, 1997). Socialnopedagoško delo razumemo kot preventivo 
pred socialno izključenostjo in kot podporo pri socialnem vključevanju izključenih 
skupin (Zrim Martinjak, 2004). Cilj socialnopedagoških intervencij je tako nuditi 
pomoč ljudem v razvojnih krizah, stresnih in življenjsko obremenjujočih situacijah, 
da se integrirajo v socialno okolje (Skalar, 2006). Tudi SD 1 socialnega 
pedagoga vidi kot podporo izvorni družini pri integraciji v lokalno skupnost. 
Glede na njene izkušnje je udeležba izvornih družin v ponudbe pomoči v lokalni 
skupnosti nizka. Razlog je »...občutek, da jih okolica ne sprejema« (SP1). To se 
navezuje na opažanja Madsena (2003, v Mešel, 2008), da dejavniki, kot so 
zadrega, stigma in sramota prispevajo k ločevanju ljudi od potencialnih virov 
podpore, stopnjujejo vpliv problemov in odrežejo ljudi od skupnosti, ki bi jih lahko 
podprle pri razvijanju drugačnega spoprijemanja s problemi.  
 
Izvorne družine se spoprijemajo z več problemi. Socialna pedagogika družine z 
več problemi opisuje kot ranljive družine (Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel in 
Poljšak Škraban, 2015). De Vries in Bouwkamp (2002 v prav tam) govorita o 
sovplivanju težav na področjih kontrole nad življenjem, somatskih težav, 
finančnih težav, socialne izoliranosti, težav pri odnosih s sorodniki, sosedi, 
sostanovalci, težav, povezanih z delovno sfero in težav z različnimi avtoritetami, 
tudi na področju svetovalnih in podpornih služb. Tudi SP1 opaža odpor izvornih 
družin do CSD. Deležni so tudi obtoževanj, saj je moral njihov otrok v rejništvo 
(»Biološki starši nimajo nobene podpore, tudi stari starši jim očitajo, nesposoben 
si, nisi mogel obdržati otroka.«). Problemi človeka navadno odrežejo od njegove 
socialne mreže. Posledično nepovezanost in izolacija okrepi vpliv problemov 
(Mešl, 2008). Družina torej lahko doživlja socialno izključenost, kar Pierson (v 
Zrim Martinjak, 2004) označuje kot proces, ki posameznike in družine, skupine in 
soseske prikrajšuje za sredstva, potrebna za sodelovanje pri družbenih, 
ekonomskih in političnih dejavnostih družbe kot celote. Navezuje se na socialne 
odnose, stopnjo posameznikove udeležbe v socialnem življenju ter na možnost 
sprejemanja zanj pomembnih odločitev. Razumevanje socialne izključenosti s 
socialnopedagoške perspektive vključuje celotno posameznikovo socialno okolje 
in njegovo osebno zgodbo, ki razkriva tako njegova močna kot šibka področja, ki 
prispevajo k socialni vključenosti (prav tam). Spremembe v posamezniku so torej 
tesno povezane s spremembami v zanj pomembnih okoljih. Tako so naši posegi 
usmerjeni v oba pola – posameznika in okolje. Na ravni odnosov in izmenjave 
posameznika z okoljem so ključni cilji interveniranja vključenost, sodelovanje, 
ustvarjanje socialnih mrež in dostop do virov (materialnih, socialnih, znanja) 
(Kobolt in Rapuš Pavel, 2006).  
 
SP1 mesto socialnega pedagoga prav tako vidi v nevladnih organizacijah, 
katerih glavna funkcija je določena socialna sprememba ali delovanje v javnem 
interesu, ki presega interes posameznikov v organizaciji. To je lahko socialna 
sprememba, ki jo dosežemo z opolnomočenjem posameznikov ali ciljnih skupin 
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prebivalstva, s psihosocialno pomočjo, z zagovorništvom3 in nudenjem storitev 
deprivilegiranim skupinam (Drucker, 1992a v Sande, 2006). Socialni pedagog je 
v neprofitnih organizacijah opremljen z znanjem o vodenju in delovanju skupin, 
komunikaciji, socialni politiki, načrtovanju projektov, socialnih spremembah, 
superviziji, delovanju ustanov, javnih razpisih in neprofitnih organizacijah (Sande, 
2006). Tako morajo socialni pedagogi na vseh ravneh v nevladnih organizacijah 
uporabljati izvedbena in menedžerska znanja, obseg katerih se spreminja glede 
na vlogo oz. položaj (prav tam). SP1 prednosti socialnega pedagoga pri 
umeščanju v rejništvo vidi pri delu z izvorno in rejniško družino, in sicer pri 
poznavanju družinske dinamike in doda: »…način, kako pristopiti k družini, 
pogovori z družino in z otrokom, torej delo s sistemom družine.« Kot prednost 
navede tudi socialnopedagoške metode. Pomembno je, da vzpostavimo in 
vzdržujemo zaupanje, znamo posredovati v konfliktih, imamo domišljijo za nove 
rešitve v težkih situacijah in sposobnosti strukturiranja, organiziranja in 
usklajevanja odnosov (Zorc Maver, 2006). Socialni pedagog naj bi bil občutljiv in 
odprt za ljudi in socialne situacije, imel organizacijske in vodstvene spretnosti, 
sodeloval in delal s starši, družinami in drugimi pomembnimi uporabnikovimi 
socialnimi skupinami, bil empatičen in komunikativen, usmerjen v življenjski 
prostor uporabnika, opravljal vzgojno in svetovalno delo s posamezniki in 
skupinami v okviru v in zunaj institucij (Kobolt in Dekleva, 2006). Socialni 
pedagog lahko deluje v javni sferi, in sicer na CSD, kjer SP1 glede na prej 
omenjene prednosti opaža tudi pomanjkljivosti. Slednje zaznava pri poznavanju 
zakonodaje: »Pomanjkljivosti so bile zame pri področju zakonodaje, vseh teh 
postopkov ki so na CSD, sama sem se morala nekaj priučiti, da sem lahko v 
celoti delala v rejništvu.« 
 
Prav tako se kompetence socialnega pedagoga in prednosti, ki jih opaža SP1, 
lahko odražajo pri vključevanju v različna projektna dela. Ta bi bila lahko 
namenjena izvornim in rejniškim družinam, otrokom in strokovnim delavcem. 
CSD imajo v sklopu svojih nalog prav tako skupnostno socialno delo z otroki in z 
rejniškimi družinami, kjer organizirajo dejavnosti za otroke, izlete, družabna 
srečanja in kulturne prireditve za vse člane rejniških družin (Katalog, 2017). Bivše 
študentke socialne pedagogike so izvedle projekt štiridnevnih počitnic za otroke 
iz rejniških družin z namenom druženja, izmenjave izkušenj ter pogovorov o 
aktualnih temah, s čimer so želele udeležence opolnomočiti tako, da so jim 
ponudile prostor za debato in oblikovanje novih mnenj, da pridobijo nova znanja 
in veščine. Dejavnosti so temeljile na pogovornih delavnicah. Izkazalo se je, da bi 
bil tak način dela z otroci iz rejniških družin primeren ter bi lahko uspešno 
dopolnjeval obstoječe dejavnosti CSD-jev in družinske aktivnosti (Cvetko idr., 
2011). Socialni pedagog bi lahko k projektnemu delu prenesel tudi elemente 
doživljajske pedagogike, ki jo Krajnčan (2007) opiše kot celosten pedagoški 
pristop, ki zbudi v otroku in mladostniku vse receptorje in jih uporabi v vzgojno-

                                            
3 Dejavnost, v katero je vključena oseba ali več oseb, ki se zavzemajo za koristi določenega 
človeka in poskušajo preprečiti spremembe, ki bi še poslabšale njegov položaj. Cilj zagovorništva 
je, da se povečata moč in vpliv osebe, ki je postavljena v devalviran položaj (Škerjanc in 
Zaviršek, 2000). 
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izobraževalne namene. Moto, ki se je uveljavil, je z glavo, srcem in rokami (prav 
tam). Doživljajska pedagogika se vključuje v delo z mladostniki v pomoč pri 
vzgoji, izobraževanju, terapiji in preventivi (Michl, 1992 in Fürst, 1992 v Krajnčan, 
2007). Razumemo jo kot metodo, usmerjeno k aktivnosti, delovanju, pri kateri 
preko skupine in doživetij v naravi ali pedagoško kontroliranih osamljenih 
prostorih v naravi pridobivamo življenjsko pomembne izkušnje in kompetence, ki 
služijo pedagoškim smotrom ter osebnostni rasti otrok in mladostnikov (prirejeno 
in dopolnjeno po Heckmair in Michl, v Krajnčan, 2007). Ciljna populacija 
doživljajskih projektov so zlasti otroci in mladostniki, ki imajo težave z 
vključevanjem v okolje, težave na čustvenem in vedenjskem področju, so kako 
drugače potisnjeni na rob družbe, tistim, ki zaradi težkih socialnih razmer iščejo 
novo orientacijo za življenjske načrte. Možnost imajo, da reflektirajo svoje 
vedenje in odnose ter preizkušajo nove vloge. Doživljajska pedagogika je torej 
metoda, ki želi oblikovati vzgojni proces skozi zgledne učne procese, v katerih 
izzovemo (fizično, psihično in socialno) mlade ljudi, da bi osebnostno rastli, ter 
prispevamo k njihovi odgovornosti za njihov življenjski svet (Krajnčan, 2007).  
 
 
RV6: KAKO SE SOGOVORNIKI OPREDELJUJEJO DO 
DOLGOTRAJNEGA REJNIŠTVA, KAKŠNI SO RAZLOGI ZA TO, KJE 
VIDIJO REŠITVE V DOLGOTRAJNEM REJNIŠTVU IN KAKŠNI SO 
NJIHOVI PREDLOGI ZA SPREMEMBE NA PODROČJU REJNIŠTVA? 
 
Izjave na šesto raziskovalno vprašanje so predstavljene v štirih tabelah pod 
skupno kategorijo Dolgotrajno rejništvo in predlogi za spremembe. Prve tri tabele 
vključujejo tematiko dolgotrajnega rejništva, zadnja tabela pa izjave o predlogih 
za spremembe na področju rejništva. Sogovornik Oče1 se do vprašanja ni 
opredelil. 
 
6. KATEGORIJA: DOLGOTRAJNO REJNIŠTVO IN PREDLOGI ZA 
SPREMEMBE 
 
Tabela 17: Razlogi za dolgotrajno rejništvo 

Koda 2. reda: RAZLOGI ZA DOLGOTRAJNO REJNIŠTVO 
Prof.soc.ped.1 Rejnica1 

- dolgotrajno rejništvo je pogojeno 
z dolgoletnimi težavami staršev 
(alkoholizem, odvisnost) 
- starši kljub podpori nimajo volje, 
moči in energije vztrajati 

- možnost za pozitivne 
spremembe v izvorni 
družini obstaja, ampak ne 
kmalu zaradi odvisnosti  

Socialna delavka2 Rejnica2 Mama2 
- dolgoletne težave staršev 
- včasih starši ne zmorejo (ovire v 
razvoju) 

- bolezen mame 
- težave ima celotna izvorna 
družina  

- bolezen 
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- ne uvidijo potrebe po 
spremembah 
- nimajo sposobnosti za uvid v 
spremembe 
- kljub podpori zaradi visoke 
oškodovanosti staršev ne zmorejo 
sprememb 
 
 
Tabela 18: Opredelitev do dolgotrajnega rejništva 

Koda 2. reda: OPREDELITEV DO DOLGOTRAJNEGA REJNIŠTVA 
Prof.soc.ped.1 Rejnica1 

- ni nujno slabo 
- pomembno je, da se sodeluje z 
izvorno družino 
- za vzgojo, varstvo in oskrbo skrbi 
rejniška družina; otrok mora imeti 
intenzivne stike z izvorno družino 

- dolgotrajno rejništvo pri 
mlajših otrocih je dobro 
- bolje je, če mlajše otroke ne 
prestavljamo iz družine v 
družino, saj otroka to bega 
- izvorna družina se mora 
najprej urediti 

Socialna delavka2 Rejnica2 in Partner 2 Mama2 in Oče2 
- za kakšne otroke lahko dobra 
rešitev  
- ni nujno slabo, saj otrok lahko 
zraste ob veliko ljubezni 
- ni nujno slabo, če odraščaš v 
dveh družinah, kjer te imajo radi in 
se osamosvojiš 
- vsaka zgodba je zgodba zase 
- najbolj so pomembni stiki med 
izvorno in rejniško družino 
- ljudje preveč obsojajo dolgotrajno 
rejništvo in ne pogledajo globlje 

- rejništvo naj traja toliko 
časa, dokler se stvari v 
izvorni družini ne uredijo 
ali dokler otrok ne 
zaključi šolanja 
- če bi sedaj prišlo do 
združitev družine, bi ta 
še vedno potrebovala 
pomoč 

- rejništvo naj traja 
toliko časa, dokler 
otrok ne zaključi 
šolanja 

 
 
Tabela 19: Predlogi, ki bi lahko prispevali h krajšem rejništvu 

Koda 2. reda: PREDLOGI KI BI LAHKO PRISPEVALI H KRAJŠEMU REJNIŠTVU 
Prof.soc.ped.1 Rejnica2 in Partner 2 

- aktivno sodelovanje in vključenost vseh: 
CSD, rejniške in izvorne družine  
- več sodelovanja med izvorno in rejniško 
družino, saj to pomeni več stikov 
- več pomoči družini v smislu 
opolnomočenja, podpore, motivacije, 
iskanje virov moči 

- intenzivnejše sodelovanje in delo 
s starši 
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Tabela 20: Predlogi za spremembe na področju rejništva 

Koda 2. reda: PREDLOGI ZA SPREMEMBE NA PODROČJU REJNIŠTVA 
Prof.soc.ped.1 - služba na področju rejništva, ki bi nudila izključno svetovanje 

Socialna 
delavka2 

- rejniški sistem v Sloveniji eno od področij, kjer se je trudilo 
doseči nove spremembe 
- nikoli ne moreš postaviti sistema tako, da se ne bi znašel v 
situaciji, kjer bi rekel, tukaj pa manjka en predpis 

Rejnica1 - poklicno rejništvo omejeno na dva otroka 
- dopust za rejnike in rejnice 
- izobraževanje delavcev na šoli 
- pomoč na domu za izvorno družino 
- oseba, ki bi izvorni družini nudila izključno svetovanje 

Rejnica2 - izobraževanje in predavanja, namenjena tudi partnerju/ci osebe, 
ki je nosilec/ka rejniške dejavnosti 

 
 
Obe strokovni delavki razloge za dolgotrajno rejništvo vidita v dolgoletnih 
težavah, v katerih so se znašli starši. Posledično tudi niso vztrajni in motivirani za 
spremembe ali pa ne uvidijo, da obstaja potreba po njih. SP1 doda: »Tu gre za 
disfunkcionalne družine, hude oblike odvisnosti ali alkoholizem. Starši nimajo 
volje, moči in energije kljub podpori karkoli vztrajat.« SD2 pripoveduje: »Včasih 
pa starši enostavno ne zmorejo, ne gre se samo, da ne želijo, temveč ne 
zmorejo, zaradi nekih ovir v razvoju../.../...nimajo sposobnosti za te spremembe.« 
 
R1 ima upanje, da se bodo v prihodnosti razmere v izvorni družini uredile, vendar 
jo skrbi, da bi bile te spremembe le začasne. R1 pove: »Možnost je, da se bodo 
uredile, kmalu pa ne, zaradi odvisnosti. Nekaj let je lahko v redu, potem pa lahko 
spet pade. Mislim, da starši tudi kasneje lahko doživljajo take krize in lahko 
potem spet padejo nazaj, ko dobijo otroka.«  
 
R2 pove, da bi se otrok lahko prej vrnil v izvorno družino, če bi bili vsi člani v 
družini sposobni poskrbeti sami zase: »Če bi bila otroka zdrava in bi lahko zase 
poskrbela, bi to šlo, tukaj pa so štirje ljudje in imajo vsak svoje težave../.../. V 
zadnjih letih se je mama izboljšala, ampak ne čisto.« Če bi sedaj prišlo do 
ponovne združitve, R2 meni, da bi celotna družina še vedno potrebovala podporo 
in pomoč: »Če starša ne bi rabila tako posebne podpore in posebne pomoči in bi 
živela bližje mesta, oni živijo v hribih, kjer je težek dostop do civilizacije, bi bilo 
verjetno lažje, da bi se otroka vrnila v družino. Ne vem, kako bi mlajši hodil v 
program OVI, prevoza ni, razen če bi ga šola hodila iskat. Pa še to je v avtu 
nepredvidljiv in bi potrebovali voznika in spremljevalca.« M2 si želi, da bi se otrok 
čim prej vrnil domov, vendar razlog za dolgotrajno rejništvo pripisuje svoji 
bolezni: »Se veselim da bo prišel domov…saj to so moji otroci… vsaka mama 
ima rada svoje otroke, ampak se ne more, zaradi moje bolezni.« 
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Sogovorniki se pozitivno opredelijo do dolgotrajnega rejništva, če je to v korist 
otroku. Obe strokovni delavki trdita, da dolgotrajno rejništvo ni nujno slabo. SP1 
pove, da je pomembno, da strokovni delavci sodelujejo z izvorno družino, rejniki 
pa skrbijo za vzgojo, varstvo in oskrbo otroka. Ta pa mora imeti intenzivne stike z 
izvorno družino. S tem se strinja tudi SD2 in k opredelitvi doda: »Najbolj so 
pomembni stiki in pozitiven medsebojni odnos med rejniško in izvorno družino.« 
Pove pa, da je vsaka zgodba, zgodba zase in da ljudje preveč obsojajo 
dolgotrajno rejništvo, ne pogledajo pa globlje (razloge za to). SD2 pripoveduje: 
»Za kakšne otroke je tudi dolgotrajno rejništvo lahko dobra rešitev. Če odraščaš 
v dveh družinah, kjer te sprejemajo, kjer te imajo radi in se osamosvojiš, to ni 
vedno tako slabo, tudi če za tem stoji beseda dolgotrajno rejništvo. R1 pri mlajših 
otrocih še posebej zagovarja dolgotrajno rejništvo in pove: »Bolje je, če mlajšega 
otroka ne prestavljamo iz družine v družino. Otroka potem lahko zelo begaš.« 
Obe rejnici (R1, R2) in Partner rejnice2 dve se strinjajo v tem, da naj rejništvo 
traja toliko časa, dokler se stvari v izvorni družini ne uredijo ali dokler otrok ne 
zaključi šolanja, kot to dodata Rejnica2, Partner rejnice2, Mama2 in Oče2. 
 
Sogovorniki so prav tako podali predloge, ki bi lahko prispevali h krajši namestitvi 
otroka v rejništvu. SP1 meni, da bi več sodelovanja med izvorno in rejniško 
družino lahko prispevalo h krajši rejniški dobi, ker je posledično več stikov. 
Poudari pa, da je pomembno »aktivno sodelovanje in vključenost vseh, CSD, 
rejniške in izvorne družine.« Izpostavi tudi več pomoči družini v smislu 
opolnomočenja, podpore, motivacije, iskanja virov moči. R2 in njen partner 
(PR2) za skrajšanje rejniške dobre prav tako vidita potrebo po intenzivnejšem 
sodelovanju in delu s starši in dodata: »Starši so krivi, ker ne znajo, nočejo, ne 
morejo poskrbeti za njih. Največ dela je potrebnega s starši.« Glede na prejšnje 
ugotovitve vidimo, da imajo izvorne družine odpor do CSD in da je večina staršev 
nemotiviranih za vključevanje v programe pomoči. SP1 meni, da bi morali 
»izvorni družini zagotoviti nekoga nevtralnega, da bi jih uspel zmotivirati, 
ker najprej se je treba človeku pridružiti v njegovi poziciji. To se mi iz Centra 
težko. Mi se še lahko, vendar večja težava je na njihovi strani, da nas sploh lahko 
sprejmejo.« Pri tem se naveže na dvojno vlogo CSD, kjer je njihova naloga 
odvzem otroka in nato pomoč družini, da bi se otrok lahko vrnil nazaj, kar starši 
še vedno težko sprejemajo.  
 
Sogovorniki so podali tudi ostale predloge na področju rejništva, ki bi bili v pomoč 
rejniški in izvorni družini. R1 predlaga pomoč izvorni družini na domu pri 
različnih aspektih življenja: »Pomoč bi morala biti na mestu. Ne samo na 
predavanju, ampak da oseba k tebi prihaja domov…tako kot patronažna sestra 
pride na dom, da bi staršem lahko pokazala in pomagala.« Raziskava iz Univerze 
Ilanoja (Haight idr., 2001) ugotavlja, da je pomoč na domu ena od redkih vrst 
pomoči, kjer je strokovni delavec lahko preko obiskov na domu vir podpore pri 
pridobivanju novih spretnosti staršev in obenem spremlja njihov napredek. Glede 
na reorganizacijo CSD naj bi strokovni delavci opravljali več terenskega dela 
(Reorganizacija centrov za socialno delo, 2018), tako da bodo družine lahko 
dobile pomoč tam, kjer jo potrebujejo. To povezujem s teorijo Hansa Thierscha, 
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ki poudarja pomen (socialno) pedagoške usmeritve na vsakdan in življenjski svet 
posameznika (Grunwald in Thiersch, 2008). S tem pristopom omogočimo 
dosegljivost in dostopnost pomoči, ki je bližje uporabniku, soudeleženost in 
pomoč zunaj institucij. Avtorici Kodele in Mešl (2016) povesta, da je sodelovanje 
z družinami na domu tudi priložnost, da vidimo več, da prepoznamo številne vire 
in uzremo določena ravnanja, ki se mogoče na prvi pogled zdijo kot 
nesprejemanje pomoči ali zavračanje sodelovanja v novi luči vsakodnevnega 
boja za preživetje.  
 
R1 za kakovostnejše izvajanje rejniške dejavnosti predlaga spremembo pri 
poklicnem rejništvu, kjer naj bi poklicni rejnik nudil dom dvema otrokoma (»To 
bi moralo biti zaradi otrok, saj se jim tako lahko bolj posvetiš, samo zaradi 
otrok.«) Zakonsko mora rejnik, ki izvaja rejniško dejavnost kot poklic, imeti 
istočasno nameščene tri otroke, od tega vsaj dva za obdobje celega meseca 
(ZIRD, 24. člen). R1 to poveže tudi z željo po dopustu za rejnike: »Mislim, da bi 
bilo prav, da bi imeli kak teden… Ali ne izgoriš?!« Rejnikom po zakonu dopust ne 
pripada (ZZZDR, 2004). V Veliki Britaniji poznajo prakso, kjer pomoč rednim 
rejnikom za obdobje enega do dveh tednov otrokom dom nudijo “kratkotrajni” 
rejniki (Baginsky idr., 2017). Študije, ki so raziskovale vpliv te prakse, kažejo, da 
je kratkoročni oddih lahko koristen za rejnika in tudi za otroka v rejništvu. Ta ima 
vlogo tudi kot preventivni podporni model, ki koristno vpliva proti izgorevanju 
rejnikov (prav tam) in oddih od rejniških dolžnosti (UK Fostering, 2017). Cowen 
and Reed (2002 v prav tam) kratkoročni oddih povezujeta z znižanjem stresa in 
večanjem zadovoljstva z opravljanjem rejniške dejavnosti. R1 pove, da bi želela 
tudi nekoga, ki bi ga lahko vprašala za nasvet o vzgoji: »Mogoče nekoga, ki bi 
ga poklicali samo za pogovorit, kar se tiče glede težav v vzgoji, da bi strokovno 
delavko lahko še več vprašal.« 
 
SD1 pogreša več izobraževanj, saj praksa kaže, da, »imamo vedno bolj 
kompleksne družinske situacije in otroke s posebnimi potrebami. Že zaradi 
specifičnih življenjskih okolij družine potrebujejo posebne pristope. Tudi rejniki 
velikokrat povedo, da so nemočni.« O tej potrebi opozorijo tudi drugi strokovnjaki 
(Rakar idr., 2010), saj glede na izkušnje potrebujemo odlično izobražene rejnike, 
kar pomeni več in bolje izobraževati. Menijo tudi, da bi morale v izobraževanja 
biti vključene izvorne družine. Pri pripravi in izvedbi programov bi morali biti 
rejniki, rejnice in starši v večji meri sooblikovalci in uporabniki (prav tam).  
 
R2 izrazi željo in možnost vključevanja partnerjev na izobraževanja za 
rejnike: »Z možem bi morala oba hoditi na izobraževanje. Samo nosilec rejniške 
dejavnosti lahko pride, drugi ni vabljen./.../Rada bi, da bi imela možnost iti oba.« 
R2 izhaja iz dejstva, da ima (in je imel) njen mož veliko vlogo pri vzgoji otrok v 
rejništvu. Ti (se) mu zaupajo, z njimi se pogovarja o težavah in skupaj jih tudi 
rešujejo. Imenuje ga tudi za »največjo oporo« pri izvajanju rejniške dejavnosti. To 
se sklada z raziskavo (Baginsky idr., 2017), ki se osredotoča na vlogo partnerjev 
rejnic. V največji meri ti prevzemajo 'moško vlogo' v družini, vendar prisostvujejo 
pri domačih opravilih, se udeležujejo sestankov v šoli, berejo pravljice otrokom, 
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jih potolažijo, pomagajo pri domačih nalogah in se z njimi pogovarjajo o težavah 
in strahovih, ki jih imajo. Heslop (2016 v Baginsky idr., 2017) na podlagi tega 
sklepa, da bi partnerji rejnic morali dobiti več priznanja za njihov vnos v rejniško 
dejavnost. Na podlagi tega menim, da bi predavanja, ki jih organizira CSD, bila 
tudi njim v veliko pomoč pri izvajanju rejniških dolžnosti v povezavi z otrokom, 
čeprav niso nosilci rejniške dejavnosti, saj ta obsegajo tematike »v zvezi z otroki, 
družino, rejništvom in usposabljanje za pomoč otrokom s specifičnimi motnjami.« 
(Katalog, 2017, str. 72).  
 
Naloga CSD je skrb za čim boljše vključevanje otroka v okolje, zato je v zvezi z 
otrokovim razvojem, morebitnimi težavami in pomočjo otroku pomembno 
sodelovanje s šolo /…/. (Katalog, 2017). R1 vidi potrebo po osvetlitvi 
problematike stigme pri otroci v rejništvu oziroma potrebo po izobraževanju 
delavcev v vzgojno-izobraževalnih institucijah. R1 pripoveduje: »Otroci so 
stigmatizirani že v vrtcu. Že s strani vzgojiteljice, ne pri vsaki. Če je kaj narobe, 
takoj rečejo, zato pa je tak, ker je v rejništvu. Mislim, da tega ne moremo 
preprečiti, razen če te vzgojitelje podučijo.« Psihologinja Ljubica Marjanovič 
Umek pove, da je od otrokovega temperamenta odvisno, kako se bo spopadel s 
stisko in stigmo. Če se sam ne zna soočiti s tem in ne prejme potrebne pomoči, 
ga bodo lahko težave spremljale vse življenje. Težave so lahko čustvene in 
povezane z nizko samopodobo. Otroci se morda v socialnem prostoru nikoli ne 
bodo počutili zaželeni in bodo vselej ostajali na robu družbe (Mlakar, 2014).  
 
SD2 se zdi, da je rejniški sistem v Sloveniji eno od področij, kamor se je trudilo 
vpeljevati nove spremembe. Imenuje ga živ organizem in pravi, da ni slabo 
postavljen, in doda: »Nikoli ne moreš postaviti sistema tako, da se ne bi znašel v 
situaciji, kjer bi rekel, tukaj pa manjka en predpis.« O1, M2 in O2 niso imeli 
predlogov za spremembe na področju rejništva.  
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SKLEP 
V rejniškem sistemu je potrebno vzpostaviti sodelovanje med vsemi udeleženimi 
na način delovnega odnosa, ki omogoča soustvarjanje sprememb in podpore 
otroku tako, da vsi prispevajo svoj delež in s tem soustvarjajo boljše pogoje za 
sodelovanje in življenje (Čačinovič Vogrinčič idr., 2005). Na podlagi raziskave 
ugotavljam, da začetek sodelovanja med CSD in izvorno družino bremenijo jeza 
in odpor staršev zaradi odvzema otroka. Starši rejništvo redko dobro sprejmejo; 
potrebujejo veliko časa, da se znebijo jeze, odklanjajo tudi pomoč. Prepričani pa 
so, da starševske vloge niso dobro odigrali. Začetno zavračanje sodelovanja ni 
redko, ne določa pa tudi učinkov našega dela v nadaljevanju, kot povesta avtorici 
Kodele in Mešl (2016), ter poudarita, da je vztrajnost pogosto nujna. Po začetnih 
težavah so starši rejništvo sprejeli. Pozitivno se opredeljujejo tudi do rejnic. Le 
eden od sogovornikov še vedno goji jezo do CSD, saj je prepričan, da je ta zaradi 
omejitve stikov z njegovim otrokom nepravičen.  
 
Sodelovanje med strokovnimi delavkami in starši je na podlagi rezultatov 
raziskave oteženo tudi zaradi pomanjkanja motivacije bioloških staršev otrok za 
sodelovanje. Pomanjkanje motivacije pa je, kot izpostavljata Bouwkamp in 
Bouwkamp (2014), kontraindikacija za nadaljnjo pomoč. Kadar se uporabnik ne 
drži dogovorov in ne sodeluje dovolj ali celo odneha prevečkrat, sklepamo, da ni 
motiviran, da še nima dovolj uvida v sebe ter da njegovo stanje očitno še ni 
dovolj resno, da bi sam kaj ukrenil (prav tam). Strokovnima delavkama 
motiviranje izvornih družin za sodelovanje predstavlja velik izziv, a vseeno 
izpostavljata, da kljub slabemu odzivu te konstantno spodbujata in vabita k 
sodelovanju. Strokovni delavki poudarjata tudi povezovanje družin z lokalno 
skupnostjo. Glede na njune izkušnje se kljub široki paleti pomoči teh udeležuje 
nizko število izvornih družin. Pomanjkanje motivacije za sodelovanje z različnimi 
institucijami, ki bi staršem lahko bile v pomoč, opažata tudi rejnici. Le prej 
izpostavljeni sogovornik se je vključeval v terapevtsko pomoč in program 
starševskih veščin. Izvorne družine so bolj motivirane za sodelovanje pri 
dogovarjanju in izvajanju stikov, kar je prisotno tudi pri sogovornikih v raziskavi. 
Prostor za dogovarjanje je tudi del individualne projektne skupine, ki združuje 
sodelovanje med vsemi akterji v rejništvu, vendar se med sogovorniki poleg 
strokovnih delavk te udeležujeta rejnici, od izvornih družin pa le oba očeta otrok. 
Sodelovanje med strokovni delavkami in družinami je prisotno tudi na domu v 
okviru terenskega dela, kjer družinam lahko konkretno pomagata, usmerjata in 
svetujeta. Pomoč na domovih družin omogoča tudi vzpostavitev posebnega stika 
med socialno delavko in družino in zagotovi več časa za sodelovanje v 
individualnem delovnem projektu pomoči (Kodele in Mešl, 2016). Rejnici sicer 
pogrešata več mobilnosti strokovnih delavcev in menita, da je sodelovanja na 
domu tako z izvorno družino kot rejniško premalo.  
 
Rejniki so v nasprotju z izvornimi družinami za sodelovanje s CSD veliko bolj 
motivirani. Ena od rejnic kljub pozitivnemu doživljanju sodelovanja s strokovno 
delavko izrazi potrebo po dodatni osebi ali službi, ki bi bila rejnikom vedno na 
voljo. To se povezuje tudi z izjavami druge rejnice, saj potrebne pomoči v kriznih 
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situacijah ni dobila. Na podlagi tega se na podporo CSD več ne zanaša, podporo 
ji predstavlja njen partner. Na podlagi tega si prav tako želi, da bi imel možnost 
vključevanja na izobraževanje za rejnike, čeprav je nosilka rejniške dejavnosti le 
sama.  
 
Bistven in najpomembnejši del sodelovanja, kot to imenujeta strokovni delavki, je 
sodelovanje med izvorno in rejniško družino. V otrokovo korist je, da pri 
namestitvi zunaj družine sodelujejo vse strani – otrok, izvorna in rejniška družina. 
To pa najbolj uspe, če so starši od samega začetka angažirani pri namestitvi 
otroka, ostanejo zanj odgovorni, ter se jim omogoči in se vzdržuje stik z rejniško 
družno (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). Rejnici in starši otrok se do 
medsebojnega sodelovanja pozitivno opredelijo, kar je pogojeno z odprtim, 
dobrim in spoštljivim odnosom, katerega zagovarjata tako rejnici kot strokovni 
delavki. Menita, da so rivalstvo med družinama, konflikti in obtoževanje za otroka 
večja škoda, kar se povezuje z mislijo Van der Wekken (2009 v Bouwkamp in 
Bouwkamp, 2014), ki prav tako izpostavi, da tekmovalna drža staršev do rejnikov 
najbolj ogroža uspeh namestitve otroka zunaj družine. 
 
Raziskava se je usmerila tudi v doživljanje dolgotrajnega rejništva, do katerega 
se sogovorniki pozitivno opredelijo, če to predstavlja korist za otroka. Za nekatere 
otroke je to lahko dobra rešitev, kot to izpostavita strokovni delavki, saj je otrok v 
obeh družinah lahko deležen veliko ljubezni. Ostali sogovorniki pa se strinjajo, 
naj rejništvo traja toliko časa, dokler se razmere v družini ne uredijo ali dokler 
otrok ne zaključi šolanja. Med predlogi, ki bi posledično lahko pripomogli h 
krajšem rejništvu, je bilo izpostavljeno aktivnejše medsebojno sodelovanje med 
CSD, rejniško in izvorno družino, intenzivnejše sodelovanje s starši in več 
podpore ter pomoči izvorni družini v smislu opolnomočenja, motivacije in iskanje 
virov moči. Slednji se povezujejo s sogovornikovimi predlogi za boljše 
sodelovanje, in sicer bi to uspelo z zagotovitvijo nevtralne osebe, ki bi se 
biološkim staršem otroka uspela bolj približati, kot to uspe strokovnim delavcem 
na CSD. Izvorne družine imajo zaradi dvojne vloge – odvzem otroka in podpora – 
do CSD odpor. V povezavi s tem predlogom je bil podan tudi predlog, da bi se ti 
dve funkciji CSD ločili in bi se ločeno organizirala služba, ki bi izvorni družini 
nudila le svetovanje. Ena od rejnic meni, da bi k boljšem sodelovanju pripomogla 
že pozornost na to tematiko v času študija. Bodoče strokovne delavce bi se 
moralo usmerjati in usposabljati s poudarkom, kaj lahko, kot strokovni delavci 
največ naredijo za družine. Druga rejnica poda bolj specifičen predlog za 
tesnejše sodelovanje med CSD in rejniki. Meni, da bi bilo to zagotovljeno z 
dodatno osebo ali službo, ki bi bila rejnikom vedno na voljo.  
 
Opravljena raziskava osvetli primanjkljaje na področju sodelovanja in potrebe 
sogovornikov, kako bi bilo lahko sodelovanje še tesnejše. Opazimo, da sta 
največji oviri za sodelovanje pomanjkanje časa strokovnih delavcev za 
zadovoljevanje potreb rejniških in izvornih družin. Pri slednjih to oteži 
pomanjkanje motivacije. Menim, da bi bile potrebe lahko zadovoljene z dodatnim 
službami, kot to predlagajo sogovorniki, med drugimi tudi preko nevladnih 
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organizacij, ki bi bile od CSD neodvisne in bi se lahko staršem bolj približale. Tu 
vidim tudi mesto socialnega pedagoga, kamor bi se ta zaradi svojih kompetenc 
lahko uspešno vključeval. Njegova funkcija bi bila lahko v vlogi povezovalnega 
člena med CSD, izvorno in rejniško družino. Lahko bi bil glasnik rejništva, 
zagovornik staršev ali podpornik pri integraciji izvornih družin v lokalno skupnost.  
 
Ob koncu navajam tudi nekatere pomanjkljivosti naloge in s tem povezane 
možne izboljšave in predloge za nadaljnje raziskovanje. V raziskavo bi lahko 
vključila več sogovornikov s CSD, izvornih in rejniških družin in tako pridobila več 
mnenj ter predlogov za izboljšanje medsebojnega sodelovanja. Prav tako bi k 
raziskavi lahko povabila mladostnike, ki bi podali svoj pogled na sodelovanje in 
izkušnje v dolgotrajnem rejništvu. Menim, da bi pri izvorni družini, s katero 
intervjuja osebno nisem opravila, k večji varnosti in zaupanju prispevalo uvodno 
srečanje, kar bi vodilo k boljšem nadaljnjem sodelovanju. Zaradi reorganizacije 
CSD-jev, katere spremembe so začele veljati s 1. oktrobrom 2018, bi bilo vredno 
dobiti vpogled v doživljanje sodelovanja med CSD, izvorno in rejniško družino 
tudi po reorganizaciji, glede na to, da naj bi imeli strokovni delavci sedaj manj 
birokratskih obveznosti in več časa za uporabnike. 
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VII. PRILOGE 
 
Priloga 1: Okvirna vprašanja za intervju s strokovnima delavkama 
 

§ Kakšne so vrste pomoči, ki jih CSD organizira za izvorno družino?  

§ Kako bi opisali sodelovanje z izvorno družino otroka? 

§ Ali naletite na kakšne ovire pri sodelovanju z izvorno družino otroka? 

§ Kako spodbujate stike med izvorno družino in otrokom? 

§ Kako motivirati starše na področju sodelovanja? 

§ Ali starši izkoristijo pomoč, ki jim je ponujena? 

§ Kaj menite o IPS? Ali se je starši in rejniki udeležujejo? 

§ Kaj menite o dolgotrajnem rejništvu in kje vidite razloge za to? 

§ Kje vidite rešitve v problemu dolgotrajnega rejništva? 

§ Kaj po vašem mnenju vpliva na ponovno združitev otroka z izvorno družino? 

§ Kje vidite prednosti sodelovanja med izvorno družino in rejniško družino?  

§ Ali kaj pogrešate pri normativih rejniške dejavnosti? 

§ (Dodatno vprašanje za profesorico socialne pedagogike): Kje vidite mesto 

socialnega pedagoga na področju rejništva? 
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Priloga 2: Okvirna vprašanja za intervju z izvorno družino otroka 
 

§ Kako ste doživljali proces, ko je bil otrok nameščen v rejniško družino? 

§ Koliko časa je otrok že v rejniški družini? 

§ Kako doživljate izkušnje s: 

a) CSD 

b) rejniško družino 

§ Na kakšen način sodelujete s CSD in kje vidite pomembnost sodelovanja s 

CSD? 

§ Kakšne oblike pomoči in podpore ste s strani CSD deležni?  

§ CSD običajno organizira IPS, ali je pri vas tudi tako? Kako pogosto se 

udeležujete IPS? Kako doživljate sodelovanje v IPS? 

§ Kakšni so predlogi za boljše medsebojno sodelovanje? 

§ Ali menite, da vam je na voljo zadosti strokovne pomoči/programov? 

§ Ali se udeležujete kakšnih skupnih aktivnosti z otrokom in rejniško družino? 

§ Kakšni so vaši načrti v zvezi z otrokom? 

§ Kaj mora biti zagotovljeno, da se bo otrok lahko vrnil domov? 

§ Kaj vlagate v to oziroma kako delate, da se bo otrok lahko vrnil domov? 

Vam kdo pomaga pri tem?  

§ Kaj menite o dolgotrajnem rejništvu? Kako bi bilo lahko krajše? 
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Priloga 3: Okvirna vprašanja za intervju z rejniško družino 
 

§ Kako je otrok prišel v rejniško družino? Koliko časa je že tu? 

§ Kako doživljate sodelovanje s CSD? 

§ Kakšne vrste podpore vam nudi CSD in kakšno pomoč bi še potrebovali? 

§ Ali ste vključeni v kakšno skupino, ki jo organizira CSD? Kako srečanja 

vplivajo na vas osebno in kako vplivajo na vas v vlogi rejnice? 

§ Kje dobite največ podpore pri izvajanju rejniške dejavnosti in kje bi jo več 

potrebovali? 

§ CSD običajno organizira IPS; ali je pri vas tudi tako? Kako pogosto se 

udeležujete IPS? Kako doživljate sodelovanje v IPS? 

§ Kako sodelujete z izvorno družino otroka? 

§ Kakšen odnos imate z izvorno družino otroka? 

§ Kako si izvorna družina prizadeva za spremembe? Ali opažate spremembe 

pri izvorni družini? 

§ Kaj menite o dolgotrajnem rejništvu? Kako bi bilo lahko krajše? 

§ Kakšni so vaši predlogi za spremembe na področju rejništva? 
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Priloga 4: Primer kodiranja intervjuja 
 

Izsek intervjuja  
(Rejnica2 in Partner 

rejnice2) 

Kode 1. reda Kode 2. reda KATEGORIJE 

Kako doživljate 
sodelovanje s CSD? 
R2: »Na začetku je bilo 
težko sodelovati. Mogoče 
mi rejniki preveč 
pričakujemo. Ko 
prenehamo pričakovati, ko 
postaneš sam odgovoren, 
veš kako ukrepati. Centra 
več ne rabiš, rabijo samo 
oni tebe, dokler pa ti 
potrebuješ nasvete glede 
vzgoje ali drugih stvari, 
ugotiviš da so tudi oni 
ljudje in starši in da rešitev 
nimajo v predalu. Tisti, ki 
problem rešujem sem jaz 
in mož. Od CSD takih 
vsakdanjih stvari ne moreš 
pričakovat.« 

 
 
 
Na začetku je bilo 
sodelovanje oteženo 
 
Rejniki preveč 
pričakujejo od CSD 
 
Ko prenehaš 
pričakovati pomoč, 
postaneš sam 
odgovoren in veš, 
kako ukrepati, 
podpore od CSD pa 
več ne potrebuješ  
 
CSD rešitev nima v 
predalu 
 
Probleme rešujeta z 
možem 
 
Podpore pri 
vsakdanjih stvareh od 
CSD ne moreš 
pričakovati 

 
 
Doživljanje 
sodelovanja med 
CSD in rejniško 
družino 
 
 
Pomoč in podpora 
rejnikom 
 
 
Pomoč in podpora 
rejnikom 
 
 
 
 
 
Pomoč in podpora 
rejnikom 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SODELOVANJE 
MED CSD IN 
REJNIŠKO 
DRUŽINO 

Kakšne vrste podpore 
vam nudi CSD in kakšno 
pomoč bi še 
potrebovali? 
R2: »Redna 
izobraževanja. Ena 
predavanja so tako dobra, 
da tam ne dobiš samo 
nasvete za otroka v 
rejništvu, ampak zase, za 
družino, za vnuke, zato 
tudi rada grem.« 

 
 
 
 
CSD nudi podporo v 
obliki izobraževanj 
 
 
Na predavanju dobiš 
nasvete za rejništvo, 
zase, za družino in za 
vnuke 
 
Rejnica se predavanj 
rada udeležuje  

 
 
 
Pomoč in podpora 
rejnikom 
 
 
Pomoč in podpora 
rejnikom 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SODELOVANJE 

MED CSD IN 
REJNIŠKO 
DRUŽINO 
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PR2: »Zelo pamet solijo, 
na koncu malo naredijo.« 
  
R2: »Zelo je bilo hudo s 
prvim otrokom, bil je 
stražar, da so lahko 
preprodajali mamila, 
njemu so grozili. Midva 
sva prosila za pomoč, 
ampak ne, doma sva 
umirala...cufal se nama je. 
Nobena socialna delavka 
tudi več ne preverja, kako 
je pri nas doma. Ona je 
samo še posrednik med 
CSD otroka in nama.” 
 

»Zelo pamet solijo, na 
koncu malo naredijo.«  
 
Težave z otrokom so 
bile za rejnico zelo 
hude 
 
Rejnica in njen 
partner pomoči za 
otroka nista dobila 
 
Socialni delavci ne 
preverjajo razmer v 
rejniški družini 
 
Socialna delavka je le 
posrednik med CSD 
otrokom in rejniško 
družino 

Doživljanje 
sodelovanja med 
CSD in rejniško 
družino 
 
 
 
Pomoč in podpora 
rejnikom 
 
 
 
 
Doživljanje 
sodelovanja med 
CSD in rejniško 
družino 
 
 

 
 
 
 
 

SODELOVANJE 
MED CSD IN 
REJNIŠKO 
DRUŽINO 

Ali ste vključeni v 
kakšno podporno 
skupino, ki jo organizira 
CSD? 
PR2: »Ne.Tam je veliko 
jamranja, jaz sem bil tiho 
in poslušal…pet jih imamo 
(pove za čas ko so imeli v 
rejništvu 5 otrok), če 
najdeš pravi način se vse 
da.« 

 
 
 
 
Rejnica in njen 
partner se podpornih 
skupin ne udeležujeta  
 
Na skupini za rejnike 
je preveč pritoževanj  
 
Težave se lahko 
rešijo, če najdeš pravi 
način 

 
 
 
 
 
 
 
Pomoč in podpora 
rejnikom 

 
 
 
 
 
 

SODELOVANJE 
MED CSD IN 
REJNIŠKO 
DRUŽINO 

Kje dobite največ 
podpore pri izvajanju 
rejniške dejavnosti in kje 
bi jo več potrebovali? 

PR2: “Najbolj pomagajo 
lastne izkušnje.”  

 
 
 
 
 
Pri rejništvu so v 
pomoč lastne izkušnje  

 
 
 
 
Pomoč in podpora 
rejnikom 

 
SODELOVANJE 

MED CSD IN 
REJNIŠKO 
DRUŽINO 
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R2: »Z možem bi morala 
oba hoditi na 
izobraževanje. Samo 
nosilec rejniške dejavnosti 
lahko pride, drugi ni 
vabljen vabilo dobim samo 
jaz. Samo toliko prostora 
je in ni bilo rečeno da se 
lahko udeleži. Rada bi, da 
bi imela možnost iti oba.« 

 
 
 
 
Rejnica želi, da bi se 
na izobraževanja za 
rejnike vključeval tudi 
njen partner 

 
 
 
Predlogi za 
spremembe na 
področju rejništva 

 
 
 

DOLGOTRAJNO 
REJNIŠTVO IN 
PREDLOGI ZA 
SPREMEMBE 

 
CSD običajno organizira 
IPS; ali je pri vas tudi 
tako? Kako pogosto se 
udeležujete IPS? 
R2: »Mama ne hodi, ker jo 
spravlja v stisko in ne 
pride. Sedaj se samo 1x 
na leto dobivamo. 
Škodovalo sigurno ne bi, 
če bi se večkrat. Tam 
lahko vsak svoje mnenje 
pove, vse se tam lahko 
pove.«  
 

 
 
 
 
 
Mama se ne 
udeležuje IPS, saj jo 
to spravlja v stisko 
 
Na IPS se srečujejo 
enkrat letno  
 
Ne bi bilo slabo, če bi 
se na IPS dobili 
večkrat 
 
Na IPS lahko vsak 
izrazi svoje mnenje 

 
 
 
 
 
 
 
Sodelovanje na 
individualni 
projektni skupini 

 
 
 
 
 

SODELOVANJE 
NA IPS IN 

PREDLOGI ZA 
BOLJŠE 

SODELOVANJE 

Kako sodelujete z 
izvorno družino otroka? 
R2: »V redu, v redu 
sodelujemo. Starša tako 
kot smo zmenjeni, kot pri 
zobarju prideta na obisk, 
pri vseh prejšnjih starših ni 
bilo odziva o ničemer. 
Sedaj se starejši že sam 
dogovarja kdaj bodo prišli 
na obisk.” 
 

 
Rejniška družina z 
izvorno družino dobro 
sodeluje 
 
Starša se držita 
dogovora in na obisk 
prideta točno 
 
Prejšnje izvorne 
družine otrok z 
rejniško niso imele 
stika 

 
 
 
 
Doživljanje 
sodelovanja med 
izvorno in rejniško 
družino 

 
 
 

SODELOVANJE 
MED IZVORNO 
IN REJNIŠKO 

DRUŽINO 
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Kako pa si izvorna 
družina prizadeva za 
spremembe? 
R2: Mama je vedno želela, 
da prideta nazaj. Njej bi 
bilo prav, ju ima rada, 
ampak tudi v isti sapi 
reče...(zelo grde besede 
otroku). V bistvu je dobra 
ženska in bi zanju dala 
vse, vse kupila, nič 
odrekla, vse bi jima dala, 
ampak zaradi njene 
bolezni ne gre...« 
 
PR2: Ne sekira se, vse 
jemlje bolj pasivno. 
 

 
 
 
 
Mama si je vedno 
želela, da otroka 
prideta nazaj v 
družino 
 
 
Rejnica razlog za 
nemotiviranost mame 
pripisuje njeni bolezni 
 
 
 
Mama otroka se ne 
vznemirja in rejništvo 
jemlje pasivno 

 
 
 
(Ne)motiviranost 
izvorne družine 
 
 
 
 
(Ne)motiviranost 
izvorne družine 
 
 
 
 
(Ne)motiviranost 
izvorne družine 

 
 

PRIZADEVANJE 
IZVORNE 

DRUŽINE ZA 
SPREMEMBE 

 
 
 
 
 
 

 
PRIZADEVANJE 

IZVORNE 
DRUŽINE ZA 
SPREMEMBE 


