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POROČILO O IZVEDENEM PROGRAMU V LETU 2017 

 

Naziv prijavitelja REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 

Naslov prijavitelja BENICA 1/A, 9220 LENDAVA 

Naslov sofinanciranega 
programa/projekta 

 
SOCIALNO VKLJUČEVANJE POSEBEJ RANLJIVIH SKUPIN 

Številka pogodbe o sofinanciranju  

Znesek sofinanciranja  
 

Rejniško društvo Slovenije deluje že od leta 2006. S svojim programom in projekti, si 

prizadeva doprinesti k višji kakovosti bivanja otrok, kateri so iz matičnih družin premeščeni v 

rejniške družine. Želi pomagati otrokom, rejniškim družinam, strokovnim delavcem, 

biološkim staršem, javnosti pa želi približati realno sliko rejništva, predvsem razbiti tabuje in 

ljudem pokazati, da gre za družine, ki opravljajo srčno dejavnost in otrokom nudijo varno 

zavetje, čustveno toplino in vse ostalo, kar potrebujejo v obdobju odraščanja. 

Namen društva je, da posvetimo večjo pozornost tistim vsebinam, ki jih stroka ne uspe ali ne 
more izvajati: to so srečanja rejniških družin, razni tabori za rejniške otroke, dodatno 
izobraževanje izvajalcev rejništva, informiranje in tudi opozarjanje na težave in probleme v 
rejništvu ter posledično vplivanje na sprejem zakonodaje in na nastajanje strokovnih 
smernic. Društvo daje poudarek tudi pozitivni medijski promociji rejništva.  

Rejniško društvo Slovenije ima od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti pridobljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju izvajanja 
družinske politike.  

V letu 2017 smo povečali tudi število članov trenutno jih imamo 233. 

Društvo sledi naslednjim ciljem: 

 povezovanju rejniških družin, z namenom izmenjave izkušenj in opozarjanje na 
odprta vprašanja v rejništvu, 

 povezovanju in pomoči otrokom, ki se nahajajo v rejništvu, 
 informiranju,  
 izobraževanju rejnikov in rejnic ter nudenju strokovne pomoči otrokom, 
 pozitivni medijski promociji rejništva, 
 povezovanju in sodelovanju z institucijami, ki skrbijo za izvajanje rejništva, 
 opozarjanju na odprta vprašanja in težave pri izvajanju rejništva, 
 povezovanju z društvi in drugimi asociacijami iz drugih držav. 

UPORABNIKI PROGRAMA REJNIŠKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE: 

Naši uporabniki so otroci iz rejniških družin, rejniki in rejnice s svojimi biološkimi družinami, 
strokovni delavci (CSD, šole,…) ter vsi, ki jih rejništvo zanima. Pogojev za vključitev v naš 
program ni bilo, lahko so sodelovali člani in nečlani društva.  
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POROČILO O IZVEDENIH DOGODKIH / PROJEKTIH 

 

1. SREČANJE REJNIŠKIH DRUŽIN 

 
 

11. SREČANJE REJNIŠKIH DRUŽIN, ČLANOV REJNIŠKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE, V LENDAVI, 

10. junija 2017 

 

Letos smo organizirali že 11. tradicionalno Srečanje rejniških družin, članov Rejniškega 

društva Slovenije. Srečanje rejniških družin je bilo tokrat v Lendavi, v soboto, 10. junija 2017. 

Na srečanje smo povabili vse rejniške družine, strokovne delavce s področja rejništva in 

simpatizerje rejništva. Vabilu se je odzvalo okrog 230 članov društva, strokovnih sodelavcev, 

gostov, prostovoljcev, ter simpatizerjev, ki so s svojo prisotnostjo izkazali spoštovanje do 

našega dela. Srečanja se je udeležilo 120 otrok in 110 

odraslih oseb. 

Zbrali smo se ob 10. uri v Gledališki in koncertni 
dvorani v Lendavi, kjer je sledil kratek nagovor 
predsednika društva mag. Darka Krajnca in 
strokovnega sodelavca društva mag. Andreja Omulca. 
Zbrane sta nagovorila tudi župan Občine Lendava mag. 
Anton Balažek, ter župan občine Dobrovnik g. Marjan 
Kardinar.  
 

Sledil je ogled lutkovne predstave Rdeča kapica v 
izvedbi Lutkovnega gledališča Pupilla.  Program smo 
nadaljevali z družinskim pohodom čez Lendavske in 
Dolgovaške gorice do stolpa Vinarium, ki je bil v letu 
2016 ena najbolj obiskanih točk v Sloveniji. Pohodnike 
so skozi 
gorice 
vodili člani 

Planinskega društva iz Lendave. Po vrnitvi okoli 
14. ure je sledilo druženje in animacija za otroke 
pri Dvojezični  osnovni šoli 2.  
 

 
 
Poskrbljeno je bilo tudi za lačne želodčke, s 
tradicionalnim prekmurskim bogračem in pereci, 
otrokom pa smo jedilnik popestrili še s pico. 
Mize so bile ves čas obložene s hladno pijačo, 
sadjem, in pecivom, za katerega so poskrbele 
prostovoljke.  
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Srečanje je bilo hkrati odlična priložnost, da smo 
strokovnim delavcem CSD-jev predali novo številko 
Rejniškega glasnika (št. 51.), kateri bo s številnimi 
zanimivimi članki zagotovo prijetno in koristno branje 
za njih in vse rejnike.  
Društvo je nadaljevalo z izdajo glasila, saj je za 
številne rejnice in rejnike glasilo edini pisan vir 
informacij iz katerega lahko črpajo dodatno strokovno 
pomoč. Projekt in vodenje uredniškega odbora 
nadaljuje Maksimiljana Mali, dolgoletna urednica 

Rejniškega glasnika. Rejniški glasnik je v preteklem letu v pretežni meri prinašal strokovne 
vsebine, namenjene tako rejnikom, otrokom in tudi strokovnim delavcem, ponudil pa je tudi 
še druge vsebine, kot so rejništvo v svetu in doživljanje rejništva. Glasilo želi pritegniti mlade 
bralce z zgodbami slavnih in uspešnih oseb, ki so del svojega življenja preživele v rejništvu. Te 
osebe  dokazujejo, da ni ovire za uspeh, niti najmanj pa za uspeh ni ovira rejništvo. 
 

Namen in cilji izdaje glasila so bili:  

 izobraževanje, 

 informiranje,  

 izmenjava izkušenj, 

 pozitivna medijska promocija.  

Število natisnjenih izvodov je 1100 (728 rejnikov, 100 strokovnih delavcev CSD, 62 

direktorjev CSD, novinarji, študenti, občine, …). 

Po zanimivem programu, prijetnem druženju in 
sklenjenih novih prijateljstvih, smo se okrog 18. ure 
razšli z mislijo, da se naslednje leto zagotovo zopet 
snidemo. 
Srečanje daje rejnikom vedno možnost za izmenjavo 

izkušenj, saj se srečanja udeležujejo rejniki, kateri 

svoje poslanstvo udejanjajo že vrsto let in 

razpolagajo z mnogo koristnimi informacijami in 

izkušnjami. Skupaj smo preživeli čudovit dan s 

starimi in novimi  prijatelji.  

Druženje rejniških družin so nam popestrili tudi 
prostovoljci Hiše Sadeži družbe Murska Sobota, ki so v 
okviru projekta VGC pomagali z izvedbo delavnic, 
družabnih iger za otroke, ter peko peciva. 

Pri pripravi nam je v veliki meri pomagala tudi občina 

Lendava, prav tako nam je pri izvedbi programa 

pomagalo veliko število prostovoljcev. Izvedbo tega 

dogodka, kot tudi ostalih dejavnosti RDS, nam 

omogočajo občine, ki nas sofinancirajo preko razpisov in številni donatorji, ki so se tudi 

tokrat izkazali. 
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SREČANJE IN DRUŽENJE REJNIŠKIH DRUŽIN IN ČLANOV REJNIŠKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE V 

LJUBLJANSKEM ŽIVALSKEM VRTU 
 

30. oktobra 2017 smo vse rejniške družine in člane 

Rejniškega društva Slovenije povabili na srečanje in 

druženje v Ljubljanski živalski vrt. Srečanja se je 

udeležilo 47 

otrok, 11 

dijakov oz. 

študentov in 

47 odraslih 

oseb. 

 

Zbrane je pred vstopom nagovorila članica 

upravnega odbora društva, ga. Minka Žiberna, ki je 

poudarila pomen druženja rejniških družin.  

 

Izjemno lepo vreme nam je omogočilo, da smo še 

večji del popoldneva namenili druženju in sprehodu 

v naravi in družbi prijetnih stanovalcev živalskega 

vrta.  
 

 

 

SREČANJE IN DRUŽENJE REJNIŠKIH DRUŽIN IN ČLANOV REJNIŠKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE V 

POSTOJNI  

 

V petek 29.12.2017 smo povabili več članske  

rejniške družine in aktivne člane Rejniškega 

društva Slovenije na druženje v Postojno. 

 

Obenem smo si ogledali žive jaslice v Postojnski 

jami.  

Ogleda se je udeležilo 56 udeležencev s 

pričetkom ob 15.30 uri. Po dobro uro in pol 

dolgem ogledu so nam bili rejniki hvaležni, ker 

smo otrokom polepšali praznične dni. Žal si 

marsikatera družina tega ogleda ne bi mogla 

privoščiti.  
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2. OTROŠKI TABORI 

Ena od pomoči otrokom iz rejniških družin so tudi 

tabori, ki jih organiziramo v šolskih počitnicah in so 

več kot uspešni. V 

prvomajskih počitnicah 

(od 27.4. do 30.4.2017) 

je potekal tabor v Vrbju 

pri Žalcu za otroke 

stare med 8 in 12 let. 

Udeležilo se ga je 18 

otrok. Tabor je vodil mag. družinske terapije, Andrej Omulec z 

animatorji, ki so bili prisotni 24 ur na dan.  

 

V poletnih počitnicah smo 

organizirali dva tabora, prvega 

od 17.7. do 20.7.2017, za srednješolce in drugega od 20.8. do 

23.8.2017, za mladostnike med 11. in 15. letom starosti. Oba 

tabora sta bila pod vodstvom 

mag. Andreja Omulca in sta 

potekala v Škofijskem domu 

Karitas v Vrbju pri Žalcu.  

V jesenskih (krompirjevih) počitnicah (od 2.11. do 5.11.2017) 

smo organizirali tabor za mladostnike v starostni skupini med 

8. in 15. letom. Tabor se je odvijal v Karitasovi Sončni hiši v 

Portorožu, pod vodstvom mag. Andreja Omulca – družinskega 

terapevta. Udeležilo se ga je 20 otrok.  

16. in 17. decembra smo organizirali tabor za rejniške družine 

v Vrbju pri Žalcu. Udeležile so 

se ga tri rejniške družine, 

skupno 18 udeležencev. Tabor je potekal pod vodstvom mag. 

Andreja Omulca in Nataše Vrbnjak.  

 

Na taboru se otroci posvečajo delu na sebi, pozitivni 
samopodobi, pridobivanju samozavesti, terapiji preko 
ustvarjalnih delavnic, glasbi, pogovoru in drugim metodam 
(moja drugačnost, ker živim v rejništvu, starši in družina, želje 
za prihodnost..…). Poskrbljeno je tudi za sprostitev. 
Animatorji poskušajo z otroki ustvariti varno in nevtralno 
okolje, da lažje spregovorijo o svojih težavah, saj so v družbi 
sebi enakih. Društvo spodbuja dejavnosti samopomoči in 

samoorganizacije uporabnikov programov. 
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3. OKROGLE MIZE 

 

V torek, 13. junija 2017, smo skupaj s Centrom za 

socialno delo (CSD) Murska Sobota organizirali okroglo 

mizo z naslovom Otrok v rejništvu. Okrogla miza je 

potekala v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski 

Soboti, s pričetkom ob 10.00 uri. Namenjena je bila 

strokovnim delavcem iz vladnega in nevladnega 

sektorja na področju socialnega varstva, rejnicam in 

rejnikom ter prostovoljcem iz Centrov za socialno delo: 

Murska Sobota, Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona.  

Strokovni delavci so na okrogli mizi predstavili naslednjo tematiko: 

 dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič - Socialno delo v rejništvu, 

 mag. Nataša Meolic - Otrok kot soustvarjalec skozi zakonodajo v rejniškem sistemu, 

 mag. Darko Krajnc - Delovni odnos v procesu rejništva in mediji. 
 

Okrogle mize se je udeležilo 26 rejnic, rejnikov in strokovnih delavk iz bližnjih Centrov za 

socialno delo. Okrogla miza je bila zaključena ob 13.00 uri.  

 

26. septembra 2017 ob 10.00 uri, je bila v sodelovanju s 

CSD Maribor organizirana okrogla miza z naslovom 

Delovni odnosi v rejniškem sistemu. Okrogla miza je 

potekala v prostorih Centra za socialno delo Maribor. 

Namenjena je bila strokovnim delavcem iz vladnega in 

nevladnega sektorja na področju socialnega varstva, 

rejnicam in rejnikom ter prostovoljcem iz Centrov za 

socialno delo:  Maribor, Lenart in Slovenska Bistrica.  

 

Na okrogli mizi so strokovni delavci predstavili 

naslednjo tematiko: 

 Maksimiljana Mali, univ. dipl.soc.del - Nihče 
ne dela sam (strokovni uvod)  

 Majda Koban Justinek (rejnica) - Izkušnje 

rejniške družine  

 mag. Andrej Omulec - Ampak, imel sem 

dobrega rejniškega starša! (igra vlog)  

 

Okrogla miza je bila zaključena ob 13.00 uri, prisotnih je bilo 25 oseb.  
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17. oktobra 2017 ob 9.00 uri, smo skupaj s 
Centrom za socialno delo (CSD) Krško 
organizirali okroglo mizo z naslovom Delovni 
odnosi v rejniškem sistemu. K sodelovanju 
smo povabili CSD Brežice in CSD Sevnica. S 
strani strokovnih delavcev je bila predstavljena 
tematika po enakem vrstnem redu, kot na 
okrogli mizi v Mariboru.  

 
Okrogle mize se je udeležilo 23 rejnic, rejnikov in strokovnih delavk iz bližnjih Centrov za 
socialno delo. Okroglo mizo smo zaključili ob 11.30 uri. 
 
8. novembra 2017 ob 15.00 uri, smo skupaj s CSD 
Nova Gorica organizirali okroglo mizo z naslovom 
Delovni odnosi v rejniškem sistemu. Na okrogli 
mizi so sodelovali: mag. Andrej Omulec, Majda 
Koban Justinek (rejnica) in Maksimiljana Mali, 
univ. dipl.soc.del. Namenjena je bila strokovnim 
delavcem iz vladnega in nevladnega sektorja na 
področju socialnega varstva, rejnicam in rejnikom 
ter prostovoljcem iz Centrov za socialno delo:  
Tolmin, Ajdovščina in Izola. Okrogle mize se je 
udeležilo 29 rejnic, rejnikov in strokovnih delavk 
iz bližnjih Centrov za socialno delo. Okroglo mizo smo zaključili ob 17.00 uri. 

Okrogle mize so izobraževalno informativne narave in jih lahko Centri za socialno delo 

izkoristijo (po ZIRD-u) kot izvedbo izobraževanja za rejnice, katerim izstavimo potrdilo o 

izobraževanju.  

Rejniško društvo Slovenije (RDS) je v sodelovanju s Frančiškanskim družinskim inštitutom 

(FDI), med 9.10. in 18.12.2017 na vsakih 14 dni ob ponedeljkih v Ljubljani pripravilo zakonski 

in družinski terapevtski program usposabljanja za rejnike, katerega namen je usvojiti vzgojne 

pristope, ki bi rejnikom omogočali lažje in hitreje prepoznavati stisko otroka v rejništvu, 

izraženo v motečem vedenju, ter umiriti težka čutenja, ki temu botrujejo. Predavanje poteka 

pod vodstvom priznanega slovenskega kliničnega psihologa ter zakonskega in družinskega 

terapevta prof. dr. Christiana Gostečnika, ki je razvil inovativno terapevtsko smer, 

imenovano Relacijska družinska terapija (RDT), ter dveh terapevtov, prof. Nataše Vrbnjak, 

usposobljene zakonske in družinske terapevtke po metodi RDT, in Andreja Omulca, mag. 

zakonskih in družinskih študij.  

Društvo bo v prihodnje še naprej aktivno opozarjalo na stisko rejnic/rejnikov (kje in kako 

angažirati strokovnjaka/terapevta, ki bi lahko v stiski strokovno in hitro  pomagal 

rejnicam/rejnikom in otrokom v rejništvu).  

 

 



  
8 

 

4. SPLETNA STRAN RDS 
 
 

V letu 2017 smo v celoti prenovili spletno stran 

našega društva. Bistvena novost je ta, da bomo 

stran sprotno ažurirali ter jo oblikovali 

interaktivno. Na spletni strani imajo rejniški otroci 

in rejnice/rejniki možnost pošiljanja vprašanj. Na 

zastavljena vprašanja, izražene stiske in težave jim 

odgovarjajo strokovnjaki, ki so člani društva. 

Rejniški otroci in izvajalci rejniške dejavnosti so na 

ta način dobili priložnost, da opozorijo na svoje 

morebitne stiske, prosijo za pomoč, predlagajo spremembe ali pa samo izrazijo svoje 

mnenje. 

Uporabniki naših programov v letu 2017: 

 srečanje rejniških družin v Lendavi: 230 uporabnikov, 

 srečanje rejniških družin v Živalskem vrtu v Ljubljani: 105 udeležencev,  

 srečanje rejniških družin v Postojnski jami 56 udeležencev, 

 okrogle mize in posveti:  122 udeležencev, 

 strokovno-zabavni tabori za otroke iz rejniških družin in za rejniške družine: 64 

udeležencev,  

 Rejniški glasnik 1100 izvodov: (728 rejnikov, 100 strokovnih delavcev CSD, 62 

direktorjev CSD, novinarji, študenti, občine…) 
 

Prostovoljci, ki sodelujejo pri izvedbi posameznih programov: 

Zap. 
št. 

Ime in priimek Izobrazba Navedba dela, vloga v programu  Način dela v 
programu 

1.  Andrej Omulec magister zakonskih in 
družinskih študij 

organizacija in izvedba strokovno-
zabavnih taborov za otroke, 
sodelovanje pri okrogli mizi 

prostovoljec 

2.  Darko Krajnc magister sociologije in 
socialnega dela 

stiki z javnostjo, sodelovanje pri 
okrogli mizi 

prostovoljec 

3.  Maksimiljana 
Mali 

univerzitetna diplomirana 
socialna delavka 

stiki z javnostjo, stiki s Centri za 
socialno delo, sodelovanje pri 
okrogli mizi, pisanje člankov v 

Rejniškem glasilu 

prostovoljec 

4.  Majda Koban 
Justinek 

komercialist sodelovanje pri okrogli mizi, 
pisanje člankov v Rejniškem glasilu 

prostovoljec 

5.  Minka Žiberna magistrica sociologije in 
socialnega dela  

pisanje člankov v Rejniškem glasilu prostovoljec 

6.  Katja Dunaj profesor sociologije in 
geografije 

sodelovanje pri okrogli mizi, pomoč 
pri organiziranju programa 

prostovoljec 

7.  Dušan Vidič diplomirani upravni 
organizator 

pomoč pri organiziranju  celotnega 
programa, informiranje 

prostovoljec 

   8. 

 

Vanja Vidič ekonomski tehnik pomoč pri organiziranju ter 
izvajanju celotnega programa 

prostovoljec 
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Medijsko smo bili aktivni. Novinarji so obiskali našo okroglo mizo v Murski Soboti, srečanje 

rejniških družin v Lendavi in v Ljubljanskem Živalskem vrtu. Dali smo poročilo za medije o 

predaji predlogov »Moje mnenje šteje« ministrici dr. Anji Kopač Mrak. Novinarji so obiskali 

otroke na poletnem taboru v Vrbju pri Žalcu. Članki o delovanju društva in njihovih dogodkih 

so bili objavljeni v: Nedelo, Večer, Dnevnik in v domačem časopisu Vestnik. 

Aktivnosti, ki smo si jih zadali kot cilje v letu 2017 smo uspešno realizirali. Vsi udeleženci so 

na dogodke Rejniškega društva Slovenije bili povabljeni s strani Centrov za socialno delo. 

  

 

Lendava, december 2017                                                               REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 

                                                                                                                               predsednik 

                                                              mag. Darko Krajnc  


