
Ponedeljek, 02. 03. 2015 – četrtek, 05. 03. 2015 projekt Enote 1 ''ZIMOVANJE 

ROGLA''. Vodja in organizatorja projekta sta bila vzgojitelj Jože in vzgojiteljica 

Patricija. Projekta smo se udeležili vsi člani skupine, saj je bil namen projekta skupno 

druženje v drugačnem okolju, izboljšanje skupinske dinamike, doseči večjo povezanost, 

medsebojno pomoč in zaupanje med člani skupine. Zraven pridobivanja socialnih veščin je 

bil poudarek tudi na smučanju: učenju smučanja (veliko otrok je bilo začetnikov) ali 

izboljšanju smučarske tehnike. Celotno ekipo smo tako sestavljali vzgojitelji: Jože, 

Patricija, Mihela in Gordana, gospodinja Marija ter otroci in mladostniki: Denis, Pavel, 

Anja, Iris, Lan, Toni, Ajla, Nik in Tadej.  

Bivali smo v luštnih bungalovih.  

 

 

Začetniki so na začetku potrebovali pomoč pri obuvanju pancerjev, pripravi smučarske 

opreme…Vse je pregledal vzgojitelj Jože, kateri jih je tekom projekta uspešno  naučil 

osnov smučanja.                                                            

Drugi dan projekta smo že bili vsi na smučeh, tudi čisti začetniki Toni, Lan, Tadej in Nik. 

Osnov smučanja jih je učil vzgojitelj Jože, kateri je mladostnikom ob koncu 

smučarskega dneva tudi čestital in jih pohvalil. Dobili so simbolično nagrado. 



 

 

 

         

 

Letošnja skorajda največja atrakcija 

(seveda takoj za smučanjem) je bil boj v 

napihljivih žogah.  

 



 

 

Čas je bil tudi za sproščujoč sprehod po snežnih poteh.  

 

 

Med smučanjem smo si privošili odmor za topel čaj in toplo malico, za katero sta 

poskrbeli vzgojiteljici Mihela in patricija ter gospodinja Marija. Hrano pa je dostavil kar 

na smučeh vzgojitelj Jože.  



 

 

Zlodejevo je bilo s svojimi sankami na snegu prava adrenalinska pustolovščina.  

 



 

Odlične zajtrke in večerje smo imeli letos prvič v hotelski restavraciji. Najljubša jed za 

zajtrk: čokoladne palačinke. Mladostniki so bili zelo navdušeni nad ''ruskim bifejem'' 

postrežbe hrane, saj so ga doživeli prvič v življenju.  

          

Najmlajši Toni pa je odkril svoj ''bodoči'' poklic: sladoledar, saj se ga je po večerji 

najedel res do sitega 

 

 

Tretjo večer smo vzgojiteljice otroke in mladostnike peljale v disko, kjer smo se 

naplesali in zabavali skupaj z drugimi mladostniki iz osnovne šole Ljutomer, kateri so bili 

na Rogli v šoli v naravi.   



Zadnji dan na Rogli je pihal  mrzel veter, zato smo bili zaščiteni kot ninje 

In medtem ko smo ''ta veliki'' pakirali in pospravljali še zadnjo smučarsko opremo, so se 

naši najmlajši veselo spuščali po ''snežnem'' toboganu.  

       

Vse lepo se hitro konča, tako je bilo tudi z našim projektom. Lepi spomini in doživetja pa 

nam bodo ostali za vedno 

 

 


