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Spoštovani bralci! 

V zadnjem času sem bila v družbi rejnikov in rejnic ali strokovnih 

delavcev ter študentov večkrat vprašana, zakaj ne izhaja več Rejniški 

glasnik.  Saj veste, znani odgovor- ni denarja!  In tako je šel v pokoj 

skupaj z menoj tudi Rejniški glasnik. Zainteresirani so poudarjali, da so 

ga radi prebrali, da je bilo to edino glasilo, kjer so lahko prebrali kaj o 

specifiki rejništva, dobili odgovor na svoje vprašanje, dobili 

informacije, všeč so jim bili tudi utrinki  iz različnih društev in okolij. 

Še vedno prejemam veliko elektronskih pisem študentov različnih 

fakultet, ki povprašujejo po glasilu in ne-nazadnje tudi strokovni 

delavci se zanimajo zanj.  

Rejniški glasnik je prenehal izhajati v davnem letu 2008 in je imel št. 

47. V tem času se je marsikaj zgodilo, tudi v rejništvu, vendar glasnik ni 

oživel. Tako smo v Rejniškem društvu Slovenije dobili idejo, da bi zopet 

oživili glasilo. Na začetku bo,  ponovno zaradi pomanjkanja denarja, 

glasnik bolj skromen. Upam pa, da ga bomo lahko počasi dogradili in 

bo zopet dobil prejšnji obseg. Vsebina se bo seveda spreminjala glede 

na aktualno dogajanje. Želimo pa v glasilu obdržati vse rubrike, ki so že 

obstajale v starem glasilu:  od strokovnih člankov, do informacij ter 

morda dodati še kaj novega. Naša vizija je, da bi oblikovali strokovno 

informativno glasilo, kjer bo lahko vsak udeleženi v rejništvu našel 

nekaj zase.  

Da bo časopis  bolj prepoznaven, smo ohranili isti ovitek in mu dali št. 

48. Za urejanje bom skrbela tudi »ista« urednica, le da v drugi vlogi: 

prej strokovna delavka, sedaj predstavnica Rejniškega društva 

Slovenije. 

V prvi številki želimo predvsem predstaviti naše društvo in vas pritegniti 

k sodelovanju. Vabimo vas, da tako Rejniškemu glasniku kot tudi 
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Rejniškemu društvu Slovenije široko in gostoljubno odprete vrata  prav 

vsi izvajalci rejništva.  

Preberite, komentirajte, odzivajte se! Pišite o vaših lepih doživetjih, 

sprašujte, odpirajte vprašanja in probleme, ki vas težijo! Če bomo 

sodelovali, bomo postali močnejši, bolj slišani in prepoznavni! 

Urednica  

Maksimiljana Mali 
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Predstavitev društva 
 

 

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 

Rejniško Društvo Slovenije deluje od leta 2006 in združuje vse, ki se 

srečujejo z rejniško dejavnostjo in tudi somišljenike ter podpornike 

rejništva. Člani so tako rejniki kot polnoletni udeleženci v rejništvu 

ter osebe, ki so otroštvo preživele v rejništvu ter strokovni delavci 

in druge osebe, ki želijo pomagati otrokom, za katere starši ne 

skrbijo. Cilji društva so povezati vse somišljenike in jih organizirati 

v obliki različnih aktivnosti z namenom doseči čim višjo kvaliteto 

rejništva.  

Društvo ima sledeče cilje: 

- Povezovanje rejniških družin, z namenom izmenjave izkušenj 

in opozarjanje na odprta vprašanja v rejništvu 

- Povezovanje in pomoč otrokom, ki se nahajajo v rejništvu 

- Informiranje  

- Izobraževanje rejnikov in rejnic ter strokovna pomoč otrokom 

- Pozitivna medijska promocija rejništva 

- Povezovanje in sodelovanje z institucijami, ki skrbijo za 

izvajanje rejništva 

- Opozarjanje na odprta vprašanja in težave pri izvajanju 

rejništva 

- Aktivno sodelovanje pri nastajanju zakonskih podlag in 

strokovnih smernic za področje rejništva 

- Povezovanje z društvi in drugimi asociacijami iz drugih držav 

Predsednik društva je Darko Krajnc, ki je svoje otroštvo preživel v 

rejniški družini, je magister sociologije in socialnega dela in dobro 
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pozna stroko ter sistem rejništva. V društvu imamo 168 članov, 

želimo pa članstvo še povečati in povabiti k sodelovanju rejniške 

družine iz celotne Slovenije, še posebej iz tistih območij, kjer 

nimajo svojih društev. Namen društva je, da posvetimo večjo 

pozornost tistim vsebinam, ki jih stroka ne uspe ali ne more 

izvajati: to so srečanja rejniških družin, otrok, razni tabori za 

rejnike in 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 je letos tudi dalo vlogo za status društva 

v javnem interesu in ima tudi zaposleno javno delavko ga. Katjo, ki 

pomaga pri izvajanju vsebinskih organizacijskih in zahtevnih 

administrativnih zadev. 

 

Glavni dosedanji projekti društva so: 

1. Srečanje rejniških družin v Razkrižju: 

To srečanje je že dolgoletni projekt in kot vsako leto ga bomo 

organizirali tudi letos, dne 7. 6. 2014. Vsako leto se ga udeleži 200-300 

oseb. Za kvalitetno izvajanje rejniške dejavnosti poleg rednega 

strokovnega dela in sodelovanja z vsemi udeleženimi v sistemu 

rejništva zelo pomembna tudi neformalna oblika povezovanja in 

druženja članov rejniških družin, predvsem zaradi izmenjave izkušenj, 

učenja drug od drugega, samopomoči, promocije rejništva ter občutka 

rejnikov in otrok iz rejniških družin, da ne živijo sami v rejniški 

situaciji in da lahko svoje izkušnje podelijo med seboj.  
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Največ udeležencev je iz SV Slovenije, želja društva pa je, da bi 

srečanje postalo vseslovensko, saj bomo le tako spoznali vso širino 

rejništva, spletli res široke vezi in opozorili tudi na spremembe, ki se 

tičejo nas vseh. 

Glavna iniciatorka in tudi gonilna moč pri izvedbi tega projekta je 

rejnica ga. Tanja Ferlin in celotna njena družina. Srečanje v veliki meri 

podpira tudi občina Razkrižje. Želimo, da bi se tega res zanimivega dne 

za otroke in odrasle udeleževalo čim več rejniških družin iz vse 

Slovenije in da bi ga podprle tudi strokovne institucije. 

2. Okrogle mize in 

posveti:  

V Sloveniji nimamo 

specializiranega rejništva in 

je rejništvo organizirano 

tako, da naj bi imela rejniška 

družina sposobnosti 

običajnih staršev seveda s 

specifičnem znanjem o 

potrebah otroka v rejništvu 

in o rejniškem sistemu. Ena od težav v rejništvu pa je pomanjkanje 

strokovnjakov in terapevtov, ki bi lahko hitro in kontinuirano  nudili 

pomoč tako otroku kot rejniški družini,  če ima otrok hude čustvene ali 

druge težave, kar je v rejništvu pogosto.  Vsak otrok, ki pride v rejniško 

družino je ranjen in doživlja stisko, zato po vsej Sloveniji izvajamo 

okrogle mize, kjer opozarjamo na potrebe po psiho-terapevtski pomoči 

otrokom v rejništvu in po ustreznih konkretni pomoči rejnikom za 

delovanje v takšnih situacijah. Okrogla miza je izobraževalno 

informativna in jo lahko Centri za socialno delo izkoristijo kot izvedbo 

izobraževanja za rejnice, katerim izstavimo potrdilo o izobraževanju. 
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Na okrogli mizi želimo odpirati številna vprašanja ter pomagati 

rejniškim družinam. Ugotavljamo, da otroci, ki živijo v rejniških 

družinah, poleg ''novih staršev'' potrebujejo tudi druge oblike pomoči. 

Zato si s somišljeniki prizadevamo, da bodo otroci v rejništvu te pomoči 

tudi deležni. Na okrogli mizi sodelujejo številni strokovnjaki: univ. dipl. 

soc. delavka Maksimiljana Mali, mag. soc. Darko Krajnc, mag. 

družinske terapije Andrej Omulec, univ.dipl.soc.ped. Anja Ferlin in 

drugi strokovnjaki. Okrogle mize potekajo regijsko in do sedaj je bila 

organizirana za Pomurje in za obalo, želimo pa jih izvesti za vsa 

območja Slovenije. 

Z okroglimi mizami in posveti  želimo opozarjati še na druge teme v 

rejništvu. Tako je bil v Murski Soboti v sodelovanju s CSD Murska 

Sobota in Institutom za socialno varstvo organiziran posvet, kjer so bili 

udeleženci informirani o noveli ZIRD, seznanjeni z zaključki raziskave 

Instituta za socialno varstvo Slovenije o zaključevanju rejništva, 

spoznali zgodbo otroštva v rejništvu, ki je dala danes mladi študentki  

tako negativno kot pozitivno izkušnjo.  

3. Strokovno-zabavni tabori za otroke iz rejniških družin:  

Ena od pomoči otrokom iz rejniških družin je tudi tabor, ki smo ga 

organizirali v zimskih počitnicah in je bil več kot uspešen, zato smo se 

odločili, da nadaljujemo s projektom in vključimo še več mladostnikov. 

Tako je bil s pomočjo Karitasa (prostor) izveden še drugi tabor za 

mladostnike v prvomajskih počitnicah v letošnjem letu.  

Na taboru z mladostniki delata dva strokovnjaka in sicer mag. družinske 

terapije Andrej Omulec ter univ. dipl. socialna pedagoginja Anja Ferlin, 

ki sta prisotna 24 ur na dan. Na taboru se otroci posvečajo delu na sebi, 

pozitivni samopodobi, pridobivanju samozavesti, terapiji preko 

ustvarjalnih delavnic, glasbe, pogovora in drugih metod. Kot strokovno 
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metodo dela se uporablja gestalt terapija in socialne igre. Mladi se 

posvečajo različnim tematikam (odvisnosti, facebooku, zaljubljenosti 

oziroma ljubezni, moja drugačnost, ker živim v rejništvu, starši in 

družina, želje za prihodnost..…). Poskrbljeno je tudi za sprostitev. Z 

mladostniki poskušamo ustvariti neko varno in nevtralno okolje, da 

lažje spregovorijo o svojih težavah in strahovih, saj so v družbi sebi 

enakih.  

Namen in cilji: 

- opolnomočenje preko medsebojnega druženja in izmenjava 
izkušenj 

- izgrajevanje pozitivne samopodobe 
- zmanjšanje stigmatiziranosti in občutka manjvrednosti 
- zmanjševanja občutka krivde za nastalo situacijo 
- izobraževanje, usposabljanje in informiranje ciljne populacije 
- opozarjanje na potrebe ciljne populacije (otrok in rejnikov), ki 

jim uradna stroka še ne uspe zadostiti 
- opozarjanje na nove sodobne strokovne pristope 
- obravnavanje ter sodelovanje pri pripravi novosti v stroki, pri 

spremembi zakonodaje in drugih  strokovnih smernicah. 
-  sodelovanje z ustreznimi službami povezanimi z rejništvom, 

predvsem s Centri za socialno delo in Ministrstvom za delo 

družino in socialne zadeve 

 

4. Rejniški glasnik 

 

V letu 2014 je bil tudi cilj društva izdati REJNIŠKI GLASNIK, ki je 

pred vami po nekaj letih molka v skrčeni obliki. Društvo naj bi 

nadaljevalo delo izdajanja glasila,  saj mnogo rejnic izraža, da to glasilo 

pogrešajo in  jim je bil edini pisani vir informacij ter dodatne strokovne 

pomoči. Projekt in vodenje uredniškega odbora bo nadaljevala 

Maksimiljana Mali, ki je že bila dolgoletna urednica Rejniškega 

glasnika. V kolikor nam bodo sredstva dovoljevala, bomo skušali 

nadaljevati s podobno zasnovo glasila, kot je že bila v preteklosti. 
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Namen in cilji izdaje glasila: 

- izobraževanje 
- informiranje 
- izmenjava izkušenj 
- možnost za pomoč izvajalcem rejništva o aktualnih vprašanjih 

 

5. Spletna stran Rejniškega društva Slovenije 

V letu 2014 bomo tudi prenovili in na novo oživili spletno stran našega 

društva. Bistvena novost, ki jo pripravljamo, je ta, da bomo stran 

sprotno ažurirali ter jo skušali oblikovati bolj aktualno in interaktivno. 

Tako si zamišljamo, da bi imeli tako otroci v rejništvu kot tudi rejniki 

možnost pošiljanja vprašanj v pisemski nabiralnik. Na postavljena 

vprašanja, izražene stiske in težave pa vam bodo odgovarjali 

strokovnjaki, ki so člani društva in drugi, ki bodo pripravljeni 

sodelovati. Tako bodo tako otroci kot tudi izvajalci rejniške dejavnosti 

dobili priložnost, da še na enem mestu, opozorijo na svoje morebitne 

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

svoje stališče in mnenje. 

Nalog, ki smo si jih zadali za eno leto je veliko, glede na to, da nimamo 

veliko finančnih sredstev. Naša članarina je 12 eur, ki ne zadošča za 

pokritje stroškov. V teku so prijave na razpise in v kolikor bomo 

uspešni, bomo lahko izvedli še več projektov v korist naših otrok in v 

pomoč tistim, ki skrbijo zanje. Za pridobitev sredstev pa je zelo 

pomembno število članov društva, zato vas vabimo, da se nam 

pridružite v čim večjem številu. Le skupaj bomo lahko dodali novo 

dodano vrednost k rejništvu, ki se po naši oceni izvaja v Sloveniji 

korektno in z veliko zavzetostjo večine strokovnih delavcev. V kolikor 

nam bodo sredstva dovoljevala, želimo, da bi bili naših dejavnosti 

deležni tako otroci in izvajalci rejništva po vsej Sloveniji. 
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Naslov društva: 

REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 
Pince Marof  15 
9220 Lendava 
 
Telefonska štev.: 041-270-679, 031-327-843 
E-naslov : rejniskodrustvoslovenije@gmail.com   

 

Pišite nam, oglasite se nam, naša Katja, ki organizacijsko skrbi za 

delovanje društva, bo poskrbela, da bo vaš glas prišel do pravih ušes in 

da bo vaše pismo dobilo odziv! 

 

Vabljeni k sodelovanju in vključitvi v društvo, saj smo skupaj 

močnejši! 
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Uspešne zgodbe 
 

Intervju: Darko Krajnc – Predsednik Rejniškega društva Slovenije 

Darko, pred davnimi leti sva že 

opravila intervju za rejniški 

glasnik. Takrat si bil uspešen 

študent in aktiven delavec v 

študentski organizaciji. Kaj bi 

danes lahko povedal o sebi in kako 

bi se danes predstavil za naše 

glasilo?  

V tem času se je zgodilo veliko reči. Nekaj let sem se trudil spremeniti 

slovensko politiko a, ker sem vztrajal pri načelih poštenosti, v majhni, 

od lobijev neodvisni stranki, je bilo to bolj ko ne Sizifovo delo. 

Državno politiko sem (začasno) zapustil in se zaposlil v svojem 

poklicu. Že drugo leto vodim medgeneracijski center Hiša Sadeži 

družbe Murska Sobota, ki deluje v okviru Slovenske filantropije. 

Ustvaril sem si družino, sem očka dveh razigranih hčerkic, ta večja gre 

jeseni že v šolo . Živimo na čistem vzhodu Slovenije, pri Murski 

šumi, v občini Lendava. 

Kaj ti pomeni delo v društvu, kakšni so tvoji cilji v povezavi s 

delom v društvu?   

V Rejniškem društvu Slovenije (RDS) sem aktiven že od vsega začetka. 

Bil sem tudi med pobudniki ustanovitve tega društva, predsedovanje pa 

sem prevzel leta 2009, po odstopu prvega predsednika društva (zaradi 

bolezni). Naše društvo si predstavljam kot most povezave med vsem 

deležniki na področju rejništva. S pozitivnim pristopom si želimo s 

somišljeniki pomagati rejništvu, soustvarjati še boljše pogoje za delo in 

življenje v rejniških družinah. 
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Kakšna je vizija društva, kaj je njegov glavni namen in kako naj bi 

društvo pripomoglo k boljšemu položaju otrok v rejništvu? 

Društvo lahko pripomore k izboljšavam na področju rejništva na več 

nivojih. Najpomembnejše je, da rejništvo predstavlja, predvsem za 

otroke, spodbudno življenjsko okolje, ki daje možnosti skladnega 

razvoja, napredovanja, razvoja potencialov in varno okolje za 

doživljanje in izražanje raznolikih čustev. Zato sodelujemo z vsemi 

udeleženimi v sistemu rejništva in se a priori ne postavljamo na 

nikogaršnjo stran niti proti komu. Kot vseslovensko rejniško društvo 

smo kot reprezentativno društvo tudi sogovorniki napram državi, 

soustvarjamo zakonodajo, dajemo predloge, opozarjamo na manjke. 

Želimo si še trdnejše povezave s stroko in več aktivno vključenih 

članov. Društvo poleg razvoja dejavnosti rejništva, skrbi tudi za 

strokovna in sproščena druženja med vsemi, ki jim je ideja rejništva 

blizu. 

Kaj bi svetoval mladim v rejniških družinah, da bi tudi njihove 

življenjske zgodbe postale uspešne in srečne? 

Glejte na življenje v rejniški družini kot na boljšo možnost, kot na 

prednost. V rejništvu niste pristali zaradi sebe, vsak pomislek o tem ali 

občutek krivde je odveč. Ni treba iskati krivca. Biološka družina ni 

delovala, življenje v neurejeni družini je ogrožalo vaš zdrav razvoj in 

sedaj imate večje možnosti za razvoj lastnih potencialov. Nič slabega ni 

biti rejenec. Veliko uspešnih in znanih ljudi je zraslo iz te 

'samorastniške' izkušnje. Le nekaj imen: Nelson Mandela, Malcolm X, 

Charles Dickens, Marilyn Monroe, James Dean, Eddie Murphy, John 

Lenon, Cher, Steve Jobs, Faith Hill,…pa še slovenska: Brendi, Darko 

Đurić, Lojze Slak, Vili Resnik, Marlizz,…in ne nazadnje, tudi 

Superman je bil rejenec  

Vprašanja zastavila:   Maksimiljana Mali 
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Iz življenja rejniških družin 
 

TABORI ZA MLADOSTNIKE IZ REJNIŠKIH DRUŽIN 

IZJAVE MLADOSTNIKOV: 
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Mladostnik, ki odrašča v 

rejniški družini, je 

razcepljen med svojo, 

biološko družino in med 

rejniško družino. V času 

pubertete ta razcepljenost 

postaja še bolj izrazna, saj 

to obdobje mladostniku 

predstavlja čas, ko je 

potrebno začeti 

razmišljati o prihodnosti, ki je za njega še posebej negotova. Prav tako 

je to obdobje, ko se mladostnik išče, si postopoma oblikuje identiteto. V 

tem obdobju mladostnik čuti osamljenost. In ravno zaradi takega 

položaja mladostnikov v rejniških družinah smo se v Rejniškem društvu 

Slovenije odločili, da za njih organiziramo terapevtske tabore in jih s 

tem opozorimo na to, da niso sami. Obstajajo tudi drugi mladostniki, ki 

se nahajajo v enaki situaciji. Tako smo izpeljali dva tabora. Enega v 

zimskih in enega v prvomajskih počitnicah. Na pomoč nam je 

priskočila Škofijska Karitas Murska Sobota, ki nam je obakrat 

velikodušno odstopila prostore. Prvič so to bili prostori Domačije na 

Šprincu v občini 

Razkrižje, kjer izvajajo 

socialnovarstveni 

program, drugič pa v 

Sončni hiši v Portorožu. 

Hkrati so poskrbeli tudi 

za to, da na taborih 

nismo bili lačni. 

Prvega tabora, ki je 

potekal od 23. 2. 2014 

do 28. 2. 2014, se je 
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udeležilo pet mladostnikov iz pomurske in iz dela štajerske regije, na 

drugem taboru, ki je bil izveden med 29. 4. 2014 in 2. 5. 2014, pa se je 

zbralo 14 mladostnikov iz rejniških družin, ki so prihajali iz pomurske, 

štajerske in osrednje Slovenije. Z njimi sta obakrat bila Andrej Omulec, 

mag. zakonskih in družinskih študij, in Anja Ferlin, univ. dipl. socialna 

pedagoginja. Na samih taborih smo seveda najprej poskrbeli, da smo se 

spoznali in skupaj oblikovali varno okolje za iskrene pogovore. 

Zastavili smo si cilj, da bomo z medsebojno pomočjo in z uporabo 

empatije poskrbeli, da se bo vsak posameznik na taboru počutil dobro. 

Vsakdanja opravila smo si razdelili.  

Preko sproščenih pogovorov in različnih socialnih iger smo potipali 

področje občutkov ob bivanju v rejniški družini, ob odraščanju in ob 

pasteh družbe, ki smo jim izpostavljeni na vsakem koraku življenjske 

poti. Seveda smo poskrbeli tudi za ustrezno sprostitev, ki je ob tako 

težki tematiki še kako potrebna. Škofijska Karitas Murska Sobota nam 

je za prvi tabor podarila karte za kopanje, tako da smo eno popoldne 

preživeli v Termah Banovci, pri drugem taboru pa nam je na pomoč 

priskočila še mestna občina Piran, ki nam je uredila prost vstop v 

Akvarij in v Pomorski muzej. Na obeh taborih sta nam čudovita 

pokrajina in lepo vreme omogočala dolge, sproščene sprehode.    

Mladostniki so tabora zapustili zelo zadovoljni. Tabora sta jim 

omogočila odmaknjenost iz okolja, kjer vsako sekundo bijejo težki boj. 

Borijo se sami s sabo, borijo se s svojimi strahovi, željami, upanji. 

Bojijo se za svoje starše, bojijo se, da izgubijo naklonjenost rejniških 

staršev. Na taborih so spoznali, da niso sami, da tudi drugi mladostniki 

bijejo podoben boj. Lahko so se sprostili in brezskrbno zadihali. 

Začutili so pripadnost skupini, spregovorili so o svojih strahovih, delili 

so svoje občutke.  

Pripravila : Anja Ferlin 



 

17 

SREČANJE REJNIŠKIH DRUŽIN  V RAZKRIŽJU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srečanja vseh, ki so povezani v rejniškem 

sistemu, so praznik za vse tiste, ki se 

ukvarjajo z rejništvom. Takrat se 

veselimo, plešemo in rajamo. 

Tu imajo tako otroci, kot rejniki in tisti, ki 

se strokovno in drugače srečujemo s to 

humano dejavnostjo možnost izmenjave 

izkušenj, medsebojnega spoznavanja, 

druženja, proslavljanja, povezovanja in 

pridobivanja podpore. To je tudi prilika 

za pozitivno predstavitev in promocijo 

rejništva. 
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Na srečanjih otroci spoznavajo, da niso 

edini, ki jih je doletela usoda, da ne 

morejo živeti s svojimi starši. 

Spoznavajo se, se povezujejo in 

pogovarjajo. Tu imajo tudi v živo 

možnost spoznavati osebe, ki jih je 

doletela podobna usoda, pa so si 

zgradili uspešno in zadovoljno življenje. 

Tu so oni glavni in pomembni. 

Spoznavajo, da je nam vsem mar zanje!  

Da so otroci, kot vsi drugi! 

Tudi rejniki dobijo na srečanjih možnost povezovanja  in s tem podpore 

in samoorganizacije ter večje moči. Rejništvo je velikokrat prezrta 

dejavnost v družbi in vse  prevečkrat predstavljena negativno. Na 

rejniških srečanjih pa so izvajalci rejniške dejavnosti tisti, ki so v 

ospredju, njim je izkazana pozornost in priznanje za njihovo delo in 

prizadevanja.  Srečanje jim nudi možnost, da poiščejo med seboj enako 

misleče, se posvetujejo in se trajno 

povežejo.  

Srečanje  tudi dokazuje, da nas  je vseh 

skupaj veliko in da je rejništvo način 

življenja, ki vključuje ljubezen, vzgojo, 

celodnevno delo in skrb za otroka, 

nenehno učenje, sposobnost 

samozavestnega nastopanja, 

pogovarjanja . Tu pridobivamo eden od 

drugega še nove ideje, kako še izboljšati 

naše delo. 

Tudi vsi strokovni delavci in drugi 

izvajalci rejništva imamo možnost, da se 

Lani se nam je pridružil 
Darko Đurič znani 

para-olimpijski prvak v 
plavanju, ki ves čas 

dokazuje, da je kljub 
udarcem usode 
življenje možno 

narediti zadovoljno in  
uspešno. 
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neobremenjeno in neformalno pogovarjamo in izmenjamo svoja 

stališča, ter dajemo predloge. Takšen način včasih šteje še mnogo več, 

kot formalne oblike na raznih sestankih.  

Na srečanjih se predstavimo javnosti preko medijev, se povezujemo z 

rejnicami in rejniki iz drugih dežel (lani so nas obiskali Hrvati), 

opozarjamo na pomembnost našega dela.  

Ne-nazadnje pa nam srečanja v različnih koncih Slovenije predstavljajo 

tudi možnost, da spoznavamo našo lepo deželo.  

Vse to in še marsikaj, kar ni omenjeno, se dogaja na Srečanju rejnic in 

rejnikov v Razkrižju. Rejniško društvo in posebej neumorna rejnica ga. 

Tanja Ferlin poskrbi za res zanimiv in pester program za otroke in 

odrasle, ki se lahko kosa s katero koli plačljivo prireditvijo. Otroci 

imajo možnost videti predstavo vrhunskega »čarovnika«, ki je imel 

podobno otroštvo kot oni. Predstavijo lahko svoje pevske talente, 

zaplešejo, se peljejo s kočijo in zapojejo skupaj z znanimi pevci, se z 

njimi fotografirajo in dobijo njihov podpis. Vsako leto lahko spoznajo 

enega od uspešnih 

mladih ljudi, ki so ravno 

tako živeli v rejniški 

družini, kar je 

najpristnejša promocija 

in vzgled za njihovo 

mišljenje in dejanja ter 

opora, da se otresejo 

morebitne stigme ter 

samozavestno vstopijo v 

samostojno življenje.  
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Želja Rejniškega društva Slovenije je, da bi srečanje v Razkrižju 

preraslo v vseslovensko srečanje in da bi se nam pridružilo še več 

družin iz vse Slovenije, ne le pretežno iz Štajerske in Pomurja.  Želimo 

si tudi, da bi naša srečanja spoznalo več strokovnih delavcev, ki so 

prisrčno vabljeni s svojimi družinami. Želeli pa bi seveda, da bi kdaj 

prišli tudi pristojni iz ministrstva in drugih državnih ustanov, saj bi bili 

tako vsi zbrani, ki smo odgovorni za otroke v rejništvu. Takšna 

povezava bi lahko rodila novo kvaliteto dela .  

 

Zapisala: Maksimiljana Mali 

 

 

 

 

 

Tudi odrasli imajo obilo 

možnosti tako za strokovno 

izmenjavo izkušenj kot za 

zabavo in spoznavanje 

prelepega Prekmurja (ogled 

prazgodovinske naselbine, 

nakup bučnega olja, ogled 

bližnjega kovaškega muzeja, 

lahko zaplešejo) ali pa 

preprosto uživajo ob 

opazovanju rajanja svojih 

otrok. 

Na srečanju ni nihče lačen 

niti žejen, otroci pa dobijo 

vrsto lepih daril.  
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Kratka zgodba iz rejništva              

 

''Naša enajstletna deklica je bila ob 

prihodu v našo družino popolnoma brez 

pozitivne samopodobe, ni upala imeti 

svojega mnenja, ni bila sposobna 

samostojnega dela v šoli. Po treh letih bivanja v naši družini se je 

naučila veliko tega, kar prej ni znala ali ni upala. Danes si upa povedati 

svoje mnenje, upa svoji mami reči NE, če meni, da je tako prav zanjo. 

V šoli je postala uspešna in priljubljena, uživa v svojih izdelkih, ki so 

vedno lepši, upa si navezovati stike z drugimi ter se vključevati v 

družbo, čeprav še vedno potrebuje malo naše vzpodbude. Tolažbe in 

potrditve ne išče več v hrani, saj ji vedno znova damo vedeti, da je 

enkratna, čudovita, sposobna. Čeprav še ni odrasla in se njeno rejništvo 

še ni končalo, je v treh letih dosegla velik napredek, česar se tudi sama 

zaveda. Ve, da smo zelo ponosni nanjo, da se lahko kadarkoli obrne na 

nas, da ne kritiziramo ne nje in ne njenih staršev. Škoda le, da starše 

moti njen napredek, da je ne zmorejo tudi oni pohvaliti. Naše zaupanje 

eden v drugega nima meja in ljubezen ni pogojena z zahtevami in 

dokazovanji. Ve, da se tudi mi dosti naučimo od nje in da smo hvaležni 

za vsak trenutek, ko je z nami ter da ji dopuščamo možnost, da se bo 

nekoč lahko vrnila domov (če bo to možno) brez občutka, da nas je 

izdala in da se bo lahko vračala k nam kadar koli si bo to želela.'' 
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Obvestila 
 

Novosti v Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD) 

Nič več rejenec – sedaj otrok v rejništvu 

V Uradnem listu RS štev. 109/2012 je bil  objavljen zakon o 

spremembah in dopolnitvah ZIRD-a. Pričel je veljati s 1.1.2013 in je 

prinesel nekaj zanimivih novosti. Večina izvajalcev rejništva je z njim 

že seznanjena, vendarle pa bi želela predstaviti nekatere pomembne 

novosti, ki se morda še niso v celoti zakoreninile v naše izražanje in 

delovanje. 

Zakon ukinja poimenovanje rejenec in sedaj imamo otroka v rejništvu. 

V pogovorih in celo na strokovnih sestankih je ta pojem še vztrajno 

zakoreninjen, zato je prav, da smo na izražanje pozorni in poskrbimo, 

da postanejo »rejenci« naši otroci za katere skrbimo v rejništvu. Pojem 

rejenec je bil v preteklosti  moteč za marsikoga – predvsem pa za otroke 

in mladostnike v rejništvu in tudi za ostalo strokovno javnost. Sedaj 

imamo spremembo in je prav, da jo osvojimo in dokažemo našim 

otrokom tudi z izražanjem, da so takšni kot vsi ostali otroci, le njihova 

družina je drugačna.  

Termin rejniki ostaja tudi v noveli zakona. 

Druga zelo pomembna sprememba je pomembna za  osebe, ki izvajajo 

rejniško dejavnost. Rejniki imajo pravico pridobivanja informacij in 

sprejemanja odločitev, ki so povezane z otrokovim vsakdanjim 

življenjem (ocene, izbira zdravnika, podpisovanje vseh dokumentov v 

zvezi s šolanjem), lahko urejajo otrokovo osebno izkaznico, 

zdravstveno zavarovanje , hranilno knjižico ipd… 
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To je velika pridobitev v smislu ekonomičnosti in tudi pomoč otrokom 

pri urejanju nujnih formalnih zadev. V preteklosti je bilo vse preveč 

komplikacij in tudi dogovarjanja za to, da so otroci pridobili nujne 

dokumente. Namen te določbe je, da imajo rejniki možnost, da otroku v 

korist najhitreje uredijo določene formalne zadeve zanj, podpisujejo 

razne dokumente in odločajo o zdravju in drugi pomoči otroku. Prav 

zanimivo bi bilo preveriti, kako se ta člen izvaja v praksi? Ali je 

dejansko prinesel olajšanje in manj zapletov v vsakdanjem življenju?  

Poudarek bi dala še eni pomembni vsebinski novosti in sicer izjemi, ki 

jo prinaša zakon: lahko se izjemoma  izda dovoljenja osebi, ki ni 

otrokov sorodnik in ki še ni kandidirala za izvajanje rejništva, če je to 

otroku v korist. To pomeni, da se lahko otroka namesti k osebi, ki še ni 

opravila vseh formalnosti za pridobitev statusa rejnika, če se ugotovi, da 

je to otroku v korist. Seveda pa mora oseba te zahteve opraviti 

naknadno.  

Zakon prinaša še vrsto manjših novosti in sicer: zaostruje pogoje za 

pridobitev statusa rejništva, bolj konkretizira normativ  za otroke v 

smislu časa prisotnosti otrok v rejniški družini, otroku ni nujno biti 

prisoten na IPS, sestankov  IPS se ne smejo udeleževati pooblaščenci 

(odvetniki), rejnik ob prvi namestitvi dobi enkratni denarni dodatek za 

otroka...  

Zanimivo bi bilo opraviti analizo, kaj koristnega nam je novela zakona 

prinesla, kje nam je v pomoč, kje pa še ostajajo težave in bi bilo 

potrebno v prihodnje opozarjati, da se tudi to formalno uredi. 

Predlagam, da  tako izvajalci rejništva kot strokovni delavci sporočate 

predloge našemu društvu, ki smo lahko baza za zbiranje ugotovitev in 

pripomb.  

 

Zapisala: Maksimiljana Mali, univ. dipl. soc. del.  
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Iz sveta zabave 
 

Znane osebe, ki so otroštvo preživele v rejništvu, so bile posvojene 

ali pa so živeli v dopolnjenih družinah: 

 

 

John Lennon, angleški glasbenik, član 

skupine The Beatles   

 

 

 

Eddie Murphy, ameriški komik, igralec, pisatelj, 

pevec, direktor in skladatelj. 

 

Oprah, ameriška TV voditeljica, igralka, 

humanitarka,  urednica in avtorica. Nekateri so 

ji nadeli vzdevek »kraljica pogovornih oddaj«; 

znana je tudi po svojem težkem otroštvu in po 

tem, da je velika zaščitnica žensk in črne rase.  

 

Marilyn Monroe, ameriška filmska igralka, 

ikona lepote. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Ameri%C4%8Dani
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=TV_voditeljica&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Igralec_(umetnik)
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Humanitarnost&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Urednica
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Avtorica&action=edit&redlink=1
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Charles Chaplin, britanski igralec 

komičnih vlog, filmski režiser, filmski 

producent, pisec scenarijev, filmski 

montažer in skladatelj. Velja za eno 

najpomembnejših figur v zgodovini filma.
  

 

 

Nelson Mandela, politik, državnik, 

borec za pravice črnopoltih ljudi. 

Mandela je bil eden vodilnih borcev 

proti apartheidu v Južni Afriki.  

 

In še mnogi drugi: 

Bill Clinton, Aristotel, Krišna, Mohamed, Dalajlama, Johann Sebastian 

Bach, Eric Clapton, Tito, Louis Daniel Armstrong, Priscilla Presley, 

Vanessa Mae, Jack Nicholson, Antony Hopkins, Ice – T, Steve Jobs, 

Roman Abramovič,… 

 

Viri: 

http://famous.adoption.com/famous/a-z-index.html 

http://www.fosterclub.com/famous 

http/www. wikipedija 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Britanci
http://sl.wikipedia.org/wiki/Igralec_(umetnik)
http://sl.wikipedia.org/wiki/Filmski_re%C5%BEiser
http://sl.wikipedia.org/wiki/Filmski_producent
http://sl.wikipedia.org/wiki/Filmski_producent
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pisec_scenarijev
http://sl.wikipedia.org/wiki/Filmski_monta%C5%BEer
http://sl.wikipedia.org/wiki/Filmski_monta%C5%BEer
http://sl.wikipedia.org/wiki/Skladatelj
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovina_filma
http://sl.wikipedia.org/wiki/Apartheid
http://www.fosterclub.com/famous

