
 

 
 

ZAPISNIK občnega zbora Rejniškega društva Slovenije 2018 

Zapisnik seje občnega zbora Rejniškega društva Slovenije (RDS), ki je bil v soboto, 17.03.2018 ob 

10.00 uri, v  prostorih Bowling centra Strike, na Špelini ulici 17a, v Mariboru. 

Sejo je vodil predsednik RDS mag. Darko Krajnc.  

Dnevni red: 

1. Pozdrav udeležencev in ugotovitev sklepčnosti; 

2. Poročilo o delu in aktivnostih društva za leto 2017; 

3. Poročilo o finančnem poslovanju društva za leto 2017; 

4. Predstavitev in potrditev programa dela  in finančnega plana društva za leto 2018; 

5. Razno – vprašanja in pobude. 

 

Pod tč. 1 

 

Predsednik RDS je uvodoma pozdravil zbrane. Na Občni zbor smo vabili vse člane društva s plačano 

članarino za leto 2017. Vabila  so bila posredovana po elektronski pošti. 

Prisotni: Majda Koban Justinek, Majda Vračko Zanič, Darinka Židov, Vanja Vidič, Minka Žiberna, Katja 

Dunaj, Maksimiljana Mali, Andrej Omulec, Marjana Šuc, Majda Čeh, Darko Krajnc, Dušan Vidič, Lučka 

Šušteršič, Danica Perko, Irma Kovačič, Ani Čerin, Veronika Prijatelj, Suzana Drobne in Jerica Lorger.  

Svojo odsotnost so opravičili: Branko in Dragica Novak, Dominique Arter, Jana Čuk, Lea Dajčman, 

Slava Andric in Ružica Petrovič. 

Občni zbor se je pričel ob 10.00 uri, ko je bila po Statutu zagotovljena sklepčnost in možnost za 

odločanje z večino prisotnih. 

Zbrani soglasno z dvigom rok potrdijo predlagani dnevni red.  

 

   Sklep 1:  Sprejme se predlagani dnevni red, ki je bil posredovan v vabilu. 

 

Pod tč. 2 

 

Predsednik RDS, mag. Darko Krajnc je podal prisotnim poročilo o delu in finančnem poslovanju za 

leto 2017: 

 Izdali smo 51. številko glasila Rejniški glasnik. Podarili smo ga vsem rejniškim družinam v 
Sloveniji in vsem strokovnim delavcem na CSD, ki delajo na področju rejništva.  

 Izvedli smo štiri okrogle mize na več CSD (Murska Sobota, Maribor, Krško in Nova Gorica). 
Okrogle mize so bile dobro obiskane in odziv rejnikov in strokovnih delavcev na vsebino je bil 
izjemno pozitiven.  

 V sodelovanju s Frančiškanskim družinskim inštitutom smo v Ljubljani organizirali zakonski in 
družinski terapevtski program usposabljanja za rejnike. Pod vodstvom priznanega 
slovenskega kliničnega psihologa, ter zakonskega in družinskega terapevta, prof. dr. 
Christiana Gostečnika, ter dveh terapevtov, prof. Nataše Vrbnjak, usposobljene zakonske in 
družinske terapevtke in Andreja Omulca, mag. zakonskih in družinskih študij. Udeležilo se ga 
je 19 udeležencev. Program se bo v letu 2018 izvajal predvidoma v Celju, pod vodstvom mag. 
Andreja Omulca. 



 V letu 2017 je bilo organiziranih pet strokovno-zabavnih taborov. Štirje za otroke v rejništvu, 
različnih starostnih skupin in eden za rejniške družine. Tabore smo organizirali v Vrbju pri 
Žalcu in Portorožu. Po izvedenih anketah smo prejeli zelo pozitivne odzive otrok in rejnikov. 
Otroci so izrazili željo po še več takšnih taborih.  

 Decembra smo na tabor rejniških družin v Vrbje pri Žalcu sprejeli fanta, katerega je pozneje 
(po ureditvi dokumentacije na CSD) sprejela v rejništvo družina, katera je bila udeležena na 
taboru.  

 V mesecu juliji smo ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti                                     
dr. Anji Kopač Mrak, predali predloge za zboljšanje rejništva v Sloveniji pod naslovom »Moje 
mnenje šteje«. 

 Uspešno smo z minimalnimi stroški pripravili in izvedli 11. tradicionalno srečanje rejniških 
družin v Lendavi. Udeležilo se ga je cca. 230 oseb. 

 Z rejniškimi družinami smo se v letu 2017 srečali še dvakrat in sicer, oktobra v Ljubljanskem 
Živalskem vrtu in decembra v Postojnski jami. 

 Medijsko smo bili izpostavljeni ob večjih dogodkih (srečanje v Lendavi, druženje v ZOO 

Ljubljana,..). Še naprej je potrebno dobro sodelovanje z mediji. 

 Vlada je 13. julija 2017 v Ljubljani imenovala člane Sveta RS za otroke in družino, v katerem je 

sedem predstavnikov vlade, pet predstavnikov strokovnih institucij in šest predstavnikov 

nevladnih organizacij. Ustanovitev sveta je predvidel družinski zakonik, ki je začel veljati 15. 

aprila. Med izbranimi člani je tudi aktivna članica Rejniškega društva Slovenije, Maksimiljana 

Mali, univ. dipl. soc. del. 

 Konec leta 2017 se je začel predvajati »dramatičen« celovečerni film »Ivan«. O njegovi 

vsebini nas je seznanila  Majda Koban Justinek. Film je delo znanega slovenskega režiserja 

Janeza Burgerja. V njem nastopata dva rejniška otroka, za katera je to dobra življenjska 

izkušnja (otroka rejnice Majde Koban Justinek in Tanje Ferlin).  Povabilo za nastopanje v filmu 

je bilo dano preko RDS. Film Ivan je prejel največ nagrad na jubilejnem 20. Festivalu 

slovenskega filma v Portorožu. Med drugim je prejel nagrado za najboljši igrani celovečerec. 

Zaželeno bi bilo, da bi v naslednji številki Rejniškega glasnika pripravili članek o omenjenem 

filmu.  

 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je tudi v letu 2017 

podelilo nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva in izvajanja rejniške 

dejavnosti. Priznanje za svoje delo so prejele tudi tri rejnice. Med izbranimi kandidatkami sta 

bili dve članici RDS, Vanja Vidič iz Lendave in Lučka Šušteršič iz Jesenic. Predlagatelj za 

podelitev priznanja  Vanji Vidič je bil Center za socialno delo Lendava, predlog pa je podprlo 

tudi RDS. Gospo Lučko Šušteršič je predlagal CSD Krško. Priznanja in nagrade je izbranim 

kandidatom 8.12.2017 podelila ministrica dr. Anja Kopač Mrak.  

 

Sklep št. 2: Soglasno je bilo sprejeto vsebinsko poročilo o delu za leto 2017. 
 
Pod tč. 3 

 

 Članarino društvu je v letu 2017 poravnalo 54 članov RDS, kar znaša 648,00 EUR. 
 V letu 2017 se je društvo prijavilo na 51 razpisov občin, za pridobitev sredstev za financiranje 

letnega programa društva. Od tega smo od 38 občin dobili pozitiven odgovor, od 13 pa 
negativen. Iz naslova razpisov smo tako pridobili sredstva v višini 8.330,84 EUR, katera smo 
namenili za izvajanje letnega programa društva. 

 V letu 2017 so sponzorji in donatorji društvu donirali 308,50 EUR. 

 

Sklep št. 3: Finančno poročilo za leto 2017 je bilo soglasno sprejeto. 

 



Disciplinska komisija je v kratkem poročilu člane seznanila, da v letu 2017 ni bilo evidentiranih kršitev 

poslovnika društva ali drugih dogodkov, katere bi morala komisija obravnavati.   

Nadzorni odbor je poročal, da so člani sodelovali na vseh sejah U.O. in na veliko aktivnostih društva in 

ugotavljajo, da na delo RDS nimajo pripomb. 

 

Pod tč. 4 

 

Z 19. aprilom 2018 poteče pogodba zaposleni preko javnih del (administrativna pomoč v RDS), zato 

bo potrebno izbrati novo osebo. V letu 2018 bo zaposlenega sofinancirala občina Lendava. 

 

Okrogle mize 

V letu 2018 bomo organizirali vsaj šest okroglih miz. 3 okrogle mize smo že izvedli in sicer: 

- januarja v Novem mestu in Celju z naslovom »Delovni odnosi v rejniškem sistemu«,  

- marca pa v Slovenj Gradcu z naslovom »Otrok med dvema družinama«. 

28. junija 2018 bo potekala okrogla miza v Domžalah pod vodstvom mag. Andreja Omulca, 

Maksimilijane Mali in Majde Koban Justinek.  K sodelovanju na okrogli mizi oz. posvetu nas vsako leto 

povabi tudi CSD Murska Sobota.  Te dni je društvo prejelo pobudo CSD Jesenice, da bi v letošnjem 

letu želeli okroglo mizo izvesti v njihovi regiji. Z ga. Maksimiljano se že pogovarjamo o novi temi, 

katero bi jim predstavili. Od CSD Ptuj še nismo prejeli povratne informacije, če so zainteresirani za 

izvedbo okrogle mize.     

   

Na okroglih mizah bo v letu 2018 manj vsebine podano s strani predavateljev, saj bi želeli več časa 

nameniti za pogovor in razpravo z rejniki in strokovnimi delavci. Na vsaki okrogli mizi bo svoje 

izkušnje s področja rejništva predstavila vsaj ena rejnica. 

Strokovni delavci iz CSD se pogosto nočejo izpostavljati pred mediji, zato bomo medije vključili le v 

primerih, da bo CSD izrecno želel prisotnost le teh. CSD se lažje odločajo za organizacijo dogodkov v 

njihovi regiji in če dogodek za njih ne predstavlja dodatnih stroškov.  

 

Rejniki se v skladu z zakonodajo morajo letno udeležiti vsaj enega predavanja oz. sklopa treh 

predavanj v obdobju 5 let.  

 

Opažamo, da CSD-ji občasno pomanjkljivo obveščajo oz. ne povabijo vseh rejnikov na naše okrogle 

mize/dogodke, zato smo dali pobudo, da bi v bodoče prosili za pomoč pri obveščanju Skupnost CSD. 

Podan je bil tudi predlog, da bi prosili člane, da sami obveščajo prijatelje – rejnike o dogodkih in na ta 

način širijo »novico o dogodku«.   

 

Tabori 

V letu 2018 bomo organizirali tri do štiri tabore za rejniške družine. Med 17. in 19.2. smo en tabor v 

Portorožu že izvedli. Lansko leto smo prvič organizirali tabor za rejniške družine in odziv družin in 

organizatorjev na tovrstno izvedbo je bil zelo pozitiven. Animatorji ugotavljajo, da je izvedba 

družinskih taborov lažja. 

Dani so bili predlogi, da bi tabore lahko organizirali v Gorenji vasi – Visokem (v Dvorcu), lahko bi tudi 

taborili, organizirali pohodniški ali planinski tabor. Za pomoč glede izvedbe tabora bi lahko prosili 

Društvo Izviri iz Dobrine, prenočili bi lahko v prostorih GD Šentjur pri Celju ali prostorih GD Loka pri 

Žusmu. Podan je bil predlog, da bi strokovni delavci pomagali vodili tabore. 

 

 Srečanje RDS 

12. Srečanje članov in simpatizerjev RDS bo v Račah, v sklopu njihovega občinskega praznika. Izvedba 

je možna en teden prej ali en teden kasneje. Najbolj realen termin za izvedbo je 16. junij,  program je 

še v pripravi. V sklopu srečanja bi si lahko udeleženci ogledali Nižinski grad, krajinsko zbirko, ….  



Dan je bil predlog, da bi lahko koristili prostore v sklopu gasilskega doma, notranje dvorišče pri Gradu 

Rače, … 

Ga. Majda Vračko Zanič je pripravljena prevzeti organizacijski del. Pri tem ji bo v pomoč ga. Majda 

Koban Justinek. Potrebno čim prej rezervirati/zagotoviti  prostor/lokacijo, zbrati ponudbe za hrano in 

pripraviti vsebinski del srečanja (program). Časovni okvir srečanja je med 10.00 in 16.00 uro.   

Udeležence na naših dogodkih (taborih, okroglih mizah,..), ki se bodo odvijali v terminu pred junijem,  

bi že ob dogodku povabili na srečanje. Vabilo bomo članom društva in CSD-jem poslali 2-3 tedne pred 

dogodkom. 

 

Rejniški glasnik 

Urednica glasila ostaja ga. Maksimiljana Mali. Prispevki, članki rejnikov in strokovnih delavcev ter 

risbice otrok so zelo dobrodošli saj jih bomo z veseljem objavili v letošnji novi številki glasnika. Izdaja 

nove številke je predvidena v začetku meseca maja. 

V novi številki Rejniškega glasnika bomo predstavili prenovljeno spletno stran društva. Rejnike bomo 

povabili k spremljanju vsebin objavljenih na spletni strani. 

 

V letu 2018 se prijavljamo na javne razpise občin, katere so nam v preteklem letu namenile finančna 

sredstva. Na razpise, pri katerih ne izpolnjujemo katerega od razpisnih pogojev, se ne prijavljamo. 

 

Članarina v letu 2018 – ostane 12 EUR 

 

Sklep št. 4:  Prisotni so soglasno z dvigom rok potrdili Program dela in finančni plan društva za leto 

2018. 

 

Pod tč. 5 

 

Tudi v letu 2018 bomo rejnice in rejnike na svoje dogodke vabili preko CSD-jev. 

 

SCSD – na srečanju strokovnih delavcev iz CSD, predstavimo društvo in naš program (dogodke) ter jih 

povabimo k sodelovanju.  Strokovnim delavcem se zahvalimo za podporo pri informiranju rejnikov in 

jih povabimo k včlanitvi v RDS.  

 

Honoriranje dela v RDS - poiskati je potrebno dodatne sodelavce za pomoč pri izvajanju taborov 

(animatorje, študente FSD, ..). 

 

ZIRD – se bo spreminjal, zbiramo predloge za spremembe. Usklajuje se z DZak. Člani društva naj 

pripombe pošiljajo na naslov RDS. 

Prisotni člani so na občnem zboru opozorili na nekaj težav oz. nerešenih zadev, ki jih bo potrebno 

sistemsko urediti in sicer: 

- višina rejnin in usklajevanje; 

- težave pri prenosu pristojnosti CSD, če se starši preselijo; 

- odločbe za otroke s posebnimi potrebami – o usmerjene, izobraževanju – dodatek k štipendiji – 

zelo različna praksa (Darinka). Pritožba bo rešena šele v dveh letih!? Še pritožbo zaradi molka 

organa; 

- porodniški dopust, bolniška, nakup vozila; 

- upokojitev - prekinitev rejništva; 

- težave pri izvajanju IPS,  strokovna delavka se ne udeleži IPS skupaj z rejnico; 



- pravna pomoč  rejnikom – zaenkrat samo brezplačna ali, če se sam znajdeš. Primer prakse iz 

Antwerpna, kjer se otrok pogovarja s sodnikom, je predstavila Lučka. Ureditev brezplačne pravne 

pomoči za rejniške družine! 

- spremembe dodatka za velike družine – prej 3 otroke iz ene družine, sedaj ni več potrebno iz ene 

družine, morajo pa imeti naslov v rejniški družini. Naslov bi lahko otrok imel v rejniški družini, če 

starši nimajo urejenega stalnega bivališča; 

- pooblastila rejnikom za urejanje dokumentov; 

- vinjete – polovico cene vrnejo velikim družinam; 

- sprejemanje zakonov, resolucij, dokumentov (ZMV – davek, stalni naslov); 

- pritisk RDS preko medijev za najbolj akutne zadeve. 

Dogovorili smo se, da bomo ministrici predlagali imenovanje delovne skupine na ministrstvu, ki bi 

obravnavala naše posredovane predloge in predlagala ustrezne rešitve. Vzrok za takšen predlog je 

pogosta neodzivnost Ministrstva. Rejniki pa bodo na RDS pošiljali predloge za spremembe na 

področju rejništva. 

 

Izvedena je bila prenovitev spletne strani društva. Rok Orgolič je posodobil stran. 

Pri pripravi programa društva za naslednje leto je potrebno v program vključiti usposabljanja 

mentorjev in animatorjev, team building za člane upravnega odbora in druge vrst usposabljanja, saj 

lahko le tako društvo upraviči porabljena sredstva za ta namen.  

Člani društva imajo možnost prijave na dogodke dan ali dva pred ostalimi, šele potem se vabila 

pošljejo na CSD-je. Kriteriji za udeležbo na dogodkih: prednost bomo dali članom s plačano članarino, 

potem članom in šele na koncu vsem ostalim prijavljenim udeležencem.  

 

Udeležence smo ob zaključku občnega zbora prosili za sodelovanje v smislu izpolnitve ankete v zvezi z 

rejništvom begunskih otrok brez spremstva.  

Občni zbor je bil zaključen ob 13.00 uri. 

 

Zapisala:                                                                                                                                  Predsednik:  

Majda Čeh                                                                                                                Rejniškega društva Slovenije 

                                                                                                                                             mag. Darko Krajnc 


