
 

 

 

ZAPISNIK 

seje Izvršnega odbora Rejniškega društva Slovenije (RDS), ki je bila v soboto, 29.9.2018 ob 9.30 uri, v 

Bowling centru Strike, Špelina ulica 17a, v Mariboru. 

Prisotni: Marija Šuc, Vanja Vidič, Majda Vračko Zanič, Majda Justinek Koban, Majda Čeh, Minka 

Žiberna, Maksimiljana Mali, Tamara Fordan, Darko Krajnc. 

Odsotni: Andrej Omulec, Dragica Novak, Branko Novak, Katja Dunaj, Darinka Židov, Jožica Goričan, 

Silva Valenta. Vsi odsotni so se opravičili. 

Sejo je vodil predsednik RDS mag. Darko Krajnc.  

Dnevni red: 

1. Aktualno stanje v društvu 

2. Finančno stanje in razpisi 2018 

3. Aktivnosti RDS 2018 

4. Razno 

 

Prisotni so se z dnevnim redom strinjali in nanj niso imeli pripomb.  

 

Ad 1. 

Delo v društvu poteka po zastavljenem programu dela. V zadnjem obdobju ni bilo nepredvidenih 

dogodkov, ki bi vplivali na delovanje društva. 

 

Ad 2. 

V letu 2018 se je RDS prijavilo na 47 javnih razpisov občin:                                               

o 36 vlog je bilo pozitivno rešenih  
o 7 vlog pa je bilo negativnih   
o čakamo še na 4 odgovore 

 
Z javnimi razpisi smo tako od občin do zdaj prejeli sredstva v višini 8.379,29 EUR. 

Članarino RDS je v letu 2018 poravnalo 19 oseb, kar znaša 228,00 EUR. 

Dogodki v letu 2018: 

• Tabori: 
o med 17. in 19. 2.2018 je potekal tabor za rejniške družine v Karitasovi Sončni hiši v 

Portorožu. Udeležilo se ga je 9 družin. 
o med 7. in 12.8.2018 je potekal tabor za rejniške družine v lastni režiji v Logu pod 

Mangartom. Udeležili sta se ga 2 družini. 
o med 2.11. in 4.11.2018 imamo rezervirani termin za tabor za rejniške družine v Karitasovi 

Sončni hiši v Portorožu ( enkrat na dan ločene dejavnosti za starše in otroke ) 
 
Več informacij o prostorih in kraju kamor gremo prvič oziroma peljemo družine ( tabori ). 

• Okrogle mize: 
o 10.1.2018 na CSD Novo mesto skupaj s CSD Črnomelj in CSD Trebnje z  naslovom »Delovni 

odnosi v rejniškem sistemu«. Okrogle mize se je udeležilo 19 udeležencev.  



 

o 24.1.2018 na CSD Celje skupaj s CSD Laško, Žalec, Šentjur, Šmarje in Slov. Bistrica. Naslov 
okrogle mize je bil »Delovni odnosi v rejniškem sistemu«. Okrogle mize se je udeležilo 15 
udeležencev. 

 

o 5.3.2018 smo organizirali okroglo mizo v Mladinskem kulturnem domu v Slovenj Gradcu z 
naslovom »Otrok med dvema družinama«. Okrogle mize se je udeležilo 42 oseb, rejnikov 
in strokovnih delavcev iz Slovenj Gradca, Raven, Radelj, Dravograda in Velenja. 

 

o 28.6.2018 na CSD Domžale z naslovom »Delovni odnosi v rejniškem sistemu«. Okrogle 
mize se je udeležilo 33 oseb. 

 

o 9.10.2018 CSD Radovljica z naslovom »Povezovanje – razumevanje med dvema 
družinama« 

 
Ker na okroglih mizah omejeni z časom, bomo v prihodnje imeli na programu samo eno 

strokovno predavanje namesto dveh ( kratka predstavitev društva, strokovno predavanje, 

izkušnja rejnice ) 

 

Nova tema za okrogle mize Stiki in odnosi z matično družino 

 

• Srečanje rejniških družin 
o dne 16.6.2018 smo v Račah pri Mariboru organizirali že 12. tradicionalno srečanje 

Rejniških družin. Srečanja se je udeležilo okoli 150 članov društva, strokovnih delavcev, 
gostov, prostovoljcev ter simpatizerjev. Vse pohvale organizatorkam za super izvedeno 
srečanje. 
 

• Rejniški glasnik 
o v mesecu maju smo izdali že 52. številko Rejniškega glasnika ( 1100 izvodov ).  

 

 

Ad  3. 

V soboto, 13.10.2018, organiziramo druženje in ogled gorenjskih lepot. Ogledali si bomo Dino park, 

sotesko Vintgar in Blejski grad. Vsi trije našteti so nam že odobrili popust pri vstopnini. Pri Mlinotestu 

bomo naročili sendviče.  

 

Ad 4. 
 

Vzpostavili bomo stalno številko društva. Tako bomo lahko člane o dogodkih obveščali tudi preko 

sms-ov. Mailov ljudje ne berejo redno, sploh starejši.  

Medije je potrebno bolj obveščati. Po dogodku tudi sami pošljemo članek in slike njim.  

 

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

smejo biti zamerljivi, znati morajo sprejeti nestrinjanje, kritiko.  

Maksimiljana Mali se bo udeležila posveta strokovnih delavcev, kjer bo predstavila naše društvo. 

 

Pobude na MDDSZ in Vlado Republike Slovenije – stroški, nagrada, se niso uskladili s stroški 

življenjskih potrebščin že dolgo, vse drugo se je. 



Možni predavatelji oziroma sodelavci: Nataša Vrbnjak in Cvetka Zalokar Divjak. 

 

Seja je bila zaključena ob 12.00 uri. 

 

 

Zapisala:                                                                                                                                Predsednik  

Tamara Fordan                                                                                                       Rejniškega društva Slovenije 

               mag. Darko Krajnc 

 


