
ZGODBA Z NASLOVNICE 
»Moramo prisluhniti tudi
sebi in svojim željam …
Zase, za svoje zdravje.«

SKRBIMO ZA ZDRAVJE
Zdrav način življenja 
za danes in jutri

NOVO V THERMANI 
Hotel Wellness Park 
Laško pridobil okoljsko 
marjetico

družbe Thermana Laško Časopis dobrega počutja

Brezplačni izvod
September 2011, številka 7
Tiskovina − Poštnina plačana pri pošti Laško 3270



Ob nakupu kateregakoli izdelka znamke 
Kozmetika Afrodita za nego obraza  
Karotin ali Natural lift vam podarimo 
kremo za roke MANDELJ.
Ponudba velja od 12. 9. 2011  do 28. 2. 2012 v Tuπ drogerijah. 
Darilo prejmete s predloæitvijo kupona. V ponudbo niso vkljuËene 
maske za obraz Kozmetika Afrodita. Slike so simboliËne.

Ob nakupu kateregakoli izdelka znamke 

NOVO
MOJA STEKLENICA
Prikupna steklenica z zaπËitno nogaviËko je na voljo v dveh 
velikostih in razliËnih modnih motivih. ZaπËitna nogaviËka 
skrbi za zaπËito vode pred svetlobo in toploto, obenem pa nas 
s prepoznavno barvo spodbuja k vsakodnevnemu pitju vode. 

Cena KOMPLETA 
(steklenica z zaπËitno nogaviËko):

Mali (0,5l) 

Veliki (0,75l)

16,99¤/kos

17,44¤/kos

okolju prijazna,

namenjena veËkratni uporabi,

odliËna ideja za darilo,

vsestransko uporabna.

Moja steklenica je:

VeË na www.tusdrogerija.si.

KUPON ZA DARILO



 
Za dobro počutje

Z Zvezdano Mlakar smo se pogovarjali o 
ženskih temah 
Thermanine wellness novosti  
Edinstveno pivovsko razvajanje  
Telesna aktivnost – vzeti si je treba 

le čas in najti motivacijo 
Thermanina kulinarična zgodba – 

sezonska, lokalna, ekološka. Naravna
 

Skrbimo za zdravje
Zdrav način življenja za danes in jutri 

Bolečina v križu – če se ji hočemo upreti, 
moramo spremeniti način življenja  
Pogovor z logopedinjo - Kako lepo je 
govoriti in se pogovarjati!

Zdraviliško zdravljenje pacientov z boreliozo                       
  

Ponudba in utrip Thermane
V Thermano Laško in Laško na timske 

programe – izbirate lahko med več kot 
100 možnostmi
Energijske sobe v hotelu Wellness 
Park Laško  
Sezonski programi, programi dobrega 

počutja in zdraviliški programi      
Wellness Park Laško pridobil okoljsko marjetico
Dobro počutje tretje generacije  
Okusimo laški utrip
Napovedujemo

Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
Rezervacije: 080 81 19
Faks: 03 423 20 10
info@thermana.si, www.thermana.si

V poletni številki Moje Thermane smo na tem mestu zapisali, da smo s hotelom Wellness Park 
Laško le še kakšen mesec stran od pridobitve uradnega okoljskega znaka Evropske unije, po-
znanega pod imenom marjetica. Zdaj pa lahko s ponosom sporočimo, da smo v letošnjo 

jesen zakorakali s pridobljenim okoljskim certifikatom, ki na ravni celotne Evropske unije 
daje jasne in verodostojne informacije o tem, da je ravnanje podjetja do okolja odgovorno 
in da izpolnjuje zahtevna okoljska merila.

V eni od zadnjih raziskav Eurobarometer Evropske unije (avgust 2011), v kateri so državljane 
Evropske unije povprašali o njihovem odnosu do okolja, se jih je kar 95 odstotkov opredelilo, da 
jim je osebno ohranjanje okolja zelo pomembno oziroma pomembno (v Sloveniji je bil ta odstotek 
celo 98), 76 odstotkov pa jih verjame, da okoljska vprašanja neposredno vplivajo na njihovo življenje. 
In kljub temu, da jih je 91 odstotkov prepričanih, da morajo veliki onesnaževalci prevzeti odgovornost 
za varovanje okolja, kar 87 odstotkov od več kot 26.000 vprašanih Evropejcev verjame, da lahko tudi 
sami prispevajo svoj del k varovanju okolja. Pri tem jih 69 odstotkov kritično priznava, da bi tudi sami v 
svojem vsakdanjem življenju lahko naredili več, še 10 odstotkov več pa jih to pričakuje od podjetij, 
nekoliko manj pa to tudi od nacionalne vlade kot tudi Evropske unije. Spet v drugem Euroba-
rometru je skoraj polovica Evropejcev dejala, da so jim okoljski znaki pomembni pri nakupnih 
odločitvah, štirje od desetih pa so okoljsko marjetico tudi poznali. 

Okoljska problematika je tema, ki je izredno visoko na lestvicah vrednot potrošnikov. To 
je tema, ki je kljub spremenjenim gospodarskim razmeram niso izrinile kratkoročne težave, 
s katerimi se srečujejo tako podjetja kot tudi ljudje, in ki jo je danes preprosto težko ignorirati. V 
Thermani smo se na pot okolju prijaznejšega delovanja podali, ker (1) spoštujemo tako naravno kot 
družbeno okolje, ker (2) se zavedamo, da so tudi gostje vse bolj ekološko ozaveščeni, in ker (3) jim 
želimo ponuditi boljšo izkušnjo, bolj kakovostno in avtentično doživetje ter z manjšim ogljičnim 
odtisom. Za lokalno okolje to pomeni, da smo ponudnik, ki zna ceniti in promovirati lokalno 
dediščino in identiteto ter odgovorno ravnati z lokalnimi viri, za naše podjetje pa je to pot k 
uspešnejšemu in konkurenčnejšemu poslovanju. Več o naših razlogih in pa seveda prizade-
vanjih za okolju prijaznejše delovanje lahko preberete na strani 15, kjer tudi pojasnjujemo 
naše razumevanje zelenega oziroma trajnostnega turizma. 

Thermana je z marjetico na področju turizma – marjetico je namreč mogoče pridobiti za 
različne kategorije izdelkov ali storitev, trenutno šele drugi ponudnik v Sloveniji. Slovenski turizem 
se je s svojo znamko I feel Slovenia zavezal k uresničevanju vizije Slovenije kot zelene butične de-
stinacije, kar se bo kot temeljno bistvo znamke zdaj še močneje odrazilo v novi slovenski turistični 
strategiji. Na neki način smo se pridružili trenutno majhni skupini okoljsko certificiranih turističnih 
ponudnikov, ki je nikakor ne želimo razumeti kot ozek, ekskluzivni klub. Njena moč se bo namreč 
pokazala šele takrat, ko se bo slovenski turizem lahko pohvalil z vsaj desetino, če ne dvema, to-
vrstnih ponudnikov, saj se bomo na tujih trgih šele takrat lahko res verodostojno in konkurenčno 
pozicionirali kot zelena turistična destinacija. 

Naše poslanstvo v Thermani je, da vas bomo v našo zeleno zgodbo kar najbolj vključili, saj je naša 
želja, da jo ustvarjamo skupaj – da skupaj skrbimo za okolje, ob tem pa ustvarjamo še prijetnejšo, pri-
stnejšo in posebno življenjsko izkušnjo. Odgovornost do okolja je skupna – večja bo, lepše bo življenje.

Mag. Roman Matek
Direktor Thermana d.d. Laško, 

Družba dobrega počutja

Postali člani »kluba« 
okoljsko certificiranih – 
kluba, ki čaka na 
nove člane

Časopis dobrega počutja Moja Thermana izdaja Thermana d.d., družba dobrega počutja, Zdraviliška c. 6, 3270 Laško. Časopis izhaja dvakrat letno. Uredništvo in naročila (ni naročnine): urednistvo@thermana.si,  
tel.: 03 4232 077. Odgovorna urednica: Maja Jahn. Glavna urednica: Miša Novak, ALOHAS. Uredniški odbor: Metka Krivec, Maja Jahn, Janja Urankar, Cvetka Jurak, Jacinta Doberšek Mlakar, Slavka Topolić, dr. med., Polona Dornik, Barbara Oštir, Andreja 
Križnik, Metka Mavri, Jernej Gostečnik, Boštjan Humski, Mojca Dragar, Janja P. Kamenšek. Lektoriranje: Lidija Jurman. Oblikovna zasnova in izvedba: Tomaž Pilih in Alenka Pustotnik, Olea Europea. Fotografije: Miha Gorenak, Arhiv  družbe Thermana Laško,   
Marko Mavec, TIC Laško in Dreamstime, v primeru drugih avtorjev je avtor naveden. Tisk: Dinocolor d.o.o., Vojnik. Naklada: 50.000 izvodov. Mesec izdaje: September 2011. Pridružujemo si pravico do sprememb vsebine, ki je vezana na ponudbo Thermane Laško.
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Zdraviliško turistični center ob Savinji
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Zvezdana Mlakar je ženska. Z veliko začetnico. Nikakor ne edina, a absolutno edinstvena. In zagotovo ena redkih, ki si 
odkrito in pod žarometi slovenske javnosti upa spregovoriti o temah, o katerih so ženske ne samo zadržane, ampak se 

pogosto z njimi tudi ne znamo soočiti. O zelo osebnih temah, globoko skritih negotovostih in strahovih, o staranju 
− ali raje o spremembah, ki se v ženskah dogajajo, ko se po brezskrbnih dvajsetih trideseta prevesijo v štirideseta 

in ko so naenkrat tu petdeseta … O želji po ugajanju, o poteh ohranjanja mladosti in vitalnosti, tudi o načinih 
doseganja lepote navzven. O tem, da ni narobe, če si ženska želi kaj samo zase, če kaj zahteva samo zase. 

Tokratno naslovno temo časopisa dobrega počutja smo želeli posvetiti ženskam, našemu poslanstvu, da 
spregovorimo o tem, kako je pomembno, da si med svetom družine in svetom službe ženske danes v tem 
ponorelem svetu znamo izboriti še en svet. Samo svoj svet, v katerem lahko brez slabe vesti in s polno 
predanostjo počnemo tisto, kar smo, in se posvečamo stvarem, ki nam dajejo energijo. Energijo, iz katere 
nato tudi črpamo za polno življenje v družini in v službi. Pa naj bodo to sprehodi po gozdu, branje knjige, 
obisk gledališča, klepeti v družbi dragocenih najbližjih, potovanja, jutranji tek, lepotičenje, sprostitev v 

centrih dobrega počutja ali pa zgolj nekaj trenutkov tišine … Ja, to je tisti svet, ki ženskam prepogosto 
(z)manjka. Mnoge se tega niti ne zavedajo. Skratka, ženska tema, ki jo lahko najlepše povemo skozi 

zgodbo ženske, ki pravi, da ji nikoli ni bilo niti za trenutek žal, da se je rodila v ženskem telesu, z žensko 
pametjo. »Iz ljubezni do lastnega spola že vse življenje črpam moč, energijo in pripadnost ženski vrsti,« pravi 

Zvezdana, ko z nami deli svoje izkušnje in spoznanja …

ŽENSKE IN DOBRO POČUTJE

Fotografije posnete v Therm
ani Laško: M

iha G
orenak

»Moramo prisluhniti tudi sebi 
in svojim željam, kdaj pogladiti 
svoje telo, mu privoščiti oddih, ga 
negovati … Zase, za svoje zdravje.«
Pripravila: Miša Novak
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Neprecenljivo darilo, znanje in vedenje o 
sebi, o svojem telesu
Zvezdana je nedavno sodelovala v zelo uspešni in odmevni akciji Ohranjanje 
mladosti in vitalnosti v oddaji Dobro jutro, v kateri so bili gledalci priča njeni 
telesni in osebnostni preobrazbi. Danes se sprašuje, kako bi živela in kakšna bi 
bila, če ne bi imela te priložnosti, in se zaveda, da je dobila neprecenljivo da-
rilo, znanje in vedenje o sebi, svojem telesu: »Z vsem spoštovanjem in strastjo 
ga posredujem naprej, neumorno razlagam ženskam in moškim, vsem, ki me 
hočejo poslušati, kako pomembno je skrbeti zase, vlagati v svoje zdravje, živeti 
zdravo, v gibanju … Zreti proti zrelim letom, jim hoditi naproti s strumnim 
korakom. Koliko manj trpljenja zaradi bolečin v križu, v kosteh bi bilo, koliko 
bolj čilih in milih noči več bi preživele ženske, ki se jih loteva menopavza, koliko 
več energije in ustvarjalnosti bi lahko izživeli v letih, ko nimamo več vsakdanjih 
skrbi z otroki. Da ne govorim o boleznih, za katere smo mislili, da so za 
zrela leta nujne, pa bi se jim lahko izognili v velikem loku!«

Ahhh, ženske …
A Zvezdana ni le ženska. Je mama, žena, igralka, ima 
kmetijo in ne nazadnje, kar resnično šteje – ne-
skončno uživa in se odlično počuti prav v vseh 
vlogah. Je ženska, ki razume veliko stvari, a še 
posebej dobro razume sebe. Toda za globlje 
razumevanje teh spoznanj se Zvezdana 
rada sprehodi nazaj. In ne le skozi svoja 
leta … »Zadnjih pet tisoč let je ženska 
vpeta v družbeni sistem, kjer sta bili 
njeni primarni nalogi reprodukcija in 
služenje. Naša fizična šibkost v pri-
merjavi z moškimi je vse to dolgo 
obdobje prikrivala naše prave moči, 
našo moč intuicije in sposobnosti, 
da opravljamo več stvari hkrati. 
Vsaka ženska gre skozi obdobja, ki so 
tesno povezana s starimi vzorci, ene 
bolj samostojno in uspešno, druge 
bolj predano in poslušno.« 

Ženska s tipično 
prtljago preteklosti
Zase pravi, da je odrasla v žensko s tipično pr-
tljago preteklosti, ki je nase ter na svoje želje in 
potrebe nehala misliti že zelo zgodaj. Podobno kot 
vse deklice je tudi ona neskončno občudovala očeta, 
kljub temu da je, ko se je rodila, premišljeval, ali naj jo pri-
zna ali ne. Pravzaprav ni prav dobro razumela, kaj se je takrat 
v resnici dogajalo med mamo in očetom. »Še danes ga vidim, na 
motorju, oblečenega v usnjen plašč. In še danes mi srce zaigra, če vidim 
moškega na motorju. Haha, neuničljiv vzorec za princa na belem konju. Toda 
moj princ, moj junak, je zmerom znova odhajal od naju in nekega majskega dne 
tudi zares odšel. Za vedno!« 

Vse to se je dogajalo pred njenimi očmi in v tem vidi tudi razlog, da je dolga 
leta prosjačila za ljubezen in se je čutila nevredna. »Kot otrok, neveden in naiven, 
sem sprejela krivdo za njegov odhod na svoja drobna ramena. Strah pred samo-
to, izgubo, se je takrat globoko zažrl vame, še danes se mi plazi po kosteh. Takrat 
sem bila stara šest let. Od takrat naprej tudi, čeprav velikokrat vsa ranjena in 
prestrašena, skrbim za vse okoli sebe.« Po smrti očeta je vstopil v njeno življenje 
mamin novi mož, dobila je sestro, ki jo je neskončno vzljubila in jo negovala kot 

druga mama – a nje očim ni maral in jo je tudi pretepal. Vse 
dokler mera ni bila polna in je vse povedala mami. 

»Danes, ko bolje razumem življenje, jo zaradi tega, 
da je odšla in me je zaščitila, resnično občudu-

jem.« 

To so bili časi, polni 
strahov in samokritike

Ko se danes spominja vsega tega, še vedno ne more razumeti, od kod jemlje vso to 
neskončno vero v življenje, v dobro. Kot da se je vsi ti dogodki ne bi zares dotaknili. »V 
resnici sem te hude izkušnje zakopala globoko navznoter in navzven zmeraj delova-
la kot veselo, močno in samozavestno dekle.« A v resnici in v svojem bistvu, v tistih 
mladih časih je bila Zvezdana, tako pripoveduje, zelo nesamozavestna, polna stra-
hov in samokritike. »Oh, kako lahko videz vara! Danes vse prevečkrat pozabljamo na 
to. Tisto, kar vidimo z očmi, je vse preveč pomembno. A vedno je treba iskati bistvo!«

Ni se sicer pretirano obremenjevala s svojim videzom, že takrat pa si je žele-
la, da bi jo ljudje imeli radi zaradi njenega srca, njenega dela, pameti, sposobnosti, 
notranjosti. »Samo, da bi me imeli radi, samo, da bi me imeli radi … Znala sem pritegniti s 
čisto žensko ljubkostjo, celo pretvarjala sem se, da česa ne razumem, samo da so potem imeli veselje z mano in me učili. 
Če sem se obnašala ‘po blond’, je bilo vse lažje in sem bila sprejeta. A hkrati sem čakala nekoga, ki bi me videl drugače, ki 
bi me videl zares. To hrepenenje nosim v sebi še danes in čakam … In kot za stavo, 

mojih moških moja duša ni nikoli pretirano zanimala.«

Dvajseta …
»In tako sem se pri dvajsetih, kako oguljeno, zalju-

bila v starejšega moškega, oblečenega v usnjen 
plašč. Spomnim se, da so ga moji mladi 

uspehi v mojem igralstvu motili, da sem 
bila ves čas izpostavljena njegovi kri-

tiki, ki je padala na plodna tla moje 
nesamozavesti. Čisto na koncu 

najinega razmerja sem se odlo-
čila za korak tipično obupane 
ženske.« Zanosila je in na 
ruševinah razmerja rodila 
ljubkega fantička. Po poro-
du je zapadla v poporodno 
depresijo, a sin ji je dal 
moč, da je odšla! »Bilo je 
težko, sredi dvajsetih sem 
se znašla sama s sinom, 
brez stanovanja, brez 
službe, brez prihodnosti. 

Ob strani mi je stala mama 
in me spodbujala, naj vendar 

uresničim svoje sanje. Sča-
soma je bilo okoli mene kar 

nekaj čudovitih ljudi, dokler se 
nekega jutra nisem zbudila brez 

bolečine, brez krivde, pripravljena 
na nov korak.« In res se je dobro od-

rezala, samostojno poskrbela za finance, 
našla službo v ljubljeni SNG Drami, lepo in z 

vsem svojim bitjem skrbela za sina. »Vse to naju 
je povezalo na nek poseben način.«

Trideseta …
Tri- deseta je pričakala svobodna in srečna. V Drami se je znašla v generaciji, ki 
je veliko igrala, sanjala, delala in ustvarila nekaj kultnih predstav takratne generacije, delala je tudi v Avstriji, dobivala 
nepozabne kritike, tudi ponudbe, da nadaljuje z delom v Nemčiji … »Trideseta so mi prinesla tudi mojega edinega za-
konitega moža! Prav na trideseti rojstni dan sem ga spoznala, mladega, polnega entuziazma, milega, lepega, sedem 
let mlajšega. Prestrašila sem se njegove mladosti, pa mi je rekel, da če se bom bala, ne bom ničesar več doživela, če pa 
bom poskusila, se mi lahko zgodi kaj lepega! Gledal me je kot boginjo, dotikal se me je, kot da sem čisto zlato! Bil je tako 
iskren in jasen, popolnoma predan, pogumen, poln načrtov, da se mi je mešalo od ljubezni in hvaležnosti! Dogajalo se 
mi je nekaj zelo lepega!«

Sledila so leta gnezdenja, iskanja in utrjevanja materialne stabilnosti, leta, ko sta ustvarjala za prihodnost. Rodila je 
še dva sinova, živeli so skromno, delavno, lepo. »Popolnoma sem se predala materinstvu, domu in možu. V Drami sem 
imela »suha« leta, pozabljali so name, jaz pa tudi nisem silila v ospredje, mislila sem, da je to pravzaprav zaton mojega 
dela v gledališču. Vendar sem delala. Vedno sem si našla delo. Preizkusila sem se tudi v komedijah in ugotovila, da znam. 
In, kako neskončno lepo je, ko se ljudje smejijo!«

Takrat nekje, tako vidi, si je tudi nehala želeti, da bi jo vsi imeli radi! »Po tretji nosečnosti sem dobila lepo vlogo in 
bila kar naenkrat popolnoma osvobojena vseh želja po ugajanju! Seveda tudi nisem, s svojimi odvečnimi dvajsetimi 
kilogrami, mogla misliti na kaj takega. Toliko drugih skrbi sem imela! Ljubezen, ki me je grela doma, me je osvobodila 
neskončne želje, da bi bila ljubljena povsod! Dala mi je samozavest za potovanje vase. Shujšala sem brez napora. Zase, 
za svoje zdravje. Sebi v veselje!«



Štirideseta …
Štirideseta je prav tako pričakala srečna. »Potem sem, kot v najbolj oguljenih romanih, izvedela, kar so vedeli že vsi. Moj 
zakon je pokal po šivih. Mož si je pobarval lase na rumeno in švigal po svetu kot najstnik. Priznati moram, da me je zadelo 
popolnoma nepripravljeno, popolnoma nepričakovano.« 

Začela je razmišljati, kdo je, kaj hoče, kaj želi: »Vprašanja so stala pred mano kot nepremagljive skale, saj sem se popol-
noma instinktivno borila za preživetje, za svojo družino. Pri štiridesetih sem spet začela misliti nase, na svojo prihodnost, 
pometla z vsem, kar se mi je že zdelo samoumevno, in znova postavljala temelje svoje samostojnosti. Da nikoli več ne bi 
poslušala stavkov, saj ne znaš, ne zmoreš sama. Proces postavljanja temeljev prave, neodvisne samostojnosti se je začel 

in prerasel v prepoznavanje svojih odvisnosti, svojih vzorcev in bolečin, dokončno.« 

Končno čas za delo na sebi!
Takrat je srečala dr. Milivojevića, ki ji je svetoval, naj nase in na svoje delo pogleda iz širšega kon-
teksta, kot je družina, partner. Našteti mu je morala pet svojih najboljših lastnosti, pa se jih, kot 
pravi, ni mogla spomniti. 

Začela je intenzivno delati na sebi. »In tam nekje, v tej kolobociji, med bolečino, svobodo 
in željami, sem končno našla ljubezen do sebe! Da ni narobe, če si želim kaj samo zase, če 
kaj zahtevam samo zase. Da to, če kdo laže in se pretvarja, ni moj problem. Če kdo želi in 
dela slabo, meni namerno, vedno izzveni v prazno, ker jaz ne delam in ne vračam istega. 
Ker je moja pot iskrena in vroča v strastnem iskanju resnice. Vedela sem, kaj želim, ker sem 
našla kompas v sebi. Danes, pri petdesetih pa končno popuščam pri materinstvu, skrbi za 
druge in se vesela obračam v svet, k stvarem, ki me zanimajo, k novim izzivom. In globoko 
ljubim svojega moža! Izjemen moški je, njegova skrb za družino je osupljiva, zgradil nam je 
prekrasen dom, še vedno me preseneča in navdušuje. Vesela sem, kadar me sliši in razume, 
vesela sem, ko začutim spoštovanje, ampak vesela sem tudi, če vsega naštetega ni ... saj vsak 
dan tudi ni dan za harmonijo.«

Danes, pravi Zvezdana, živi v klasični družini, kjer mož skrbi za finance, odloča o večjih 
projektih, popravlja pipe, polaga ploščice, vodi družinsko podjetje, kmetuje ... Ona skrbi za hrano, 
jo kupuje in prideluje, kuha, peče slaščice in kruh, ureja notranjost hiše, skrbi za rože in vrt, prinaša v 
dom nove ideje … in dodaja: »Pa moške strasti mirim.« 

Ni ji žal, da je preživela srednja leta kot prava ženska – in v istem hipu priznava, da kaj pomeni prava ženska, 
ostaja še vedno vprašanje. »Opravljala sem nalogo svojega bitja, biološko poslanstvo, prepredena z uslužnostjo, ljube-
znijo, dajanjem. Ne rečem, da se kdaj pa kdaj nisem počutila popolnoma izčrpano … Mogoče mojega dela doma moji fantje 
še vedno ne cenijo dovolj in se jim veliko stvari zdi preveč samoumevnih ... Sem pa svoje sinove naučila delati, poskrbeti 
zase.«

Moja revolucija – najprej navznoter
Zvezdana govori o revoluciji, ki se dogaja navznoter, kjer se je treba znati poslušati, razumeti, soočati sebe. »Ženske 
imamo čudovite lastnosti − kot tudi moški, ki jih moramo gojiti, sicer bo svet izumrl, ne smemo se boriti proti njim in jih 
spreminjati. Znamo biti potrpežljive, mile, razumevajoče, smo odlične organizatorke, znamo poslušati, pomagati, polne 
smo ljubezni, znamo dajati, imamo močno intuicijo, dobre smo tudi v naložbah, ekonomiji, financah, znamo delati več 
stvari hkrati.« 

In pozor, to je tisti tretji svet, o katerem smo uvodoma govorili: »Le nase ne smemo pozabiti in živeti samo za druge! 
Moramo se otresti zgodovinske slabe vesti, če skrbimo zase. Moramo prisluhniti tudi sebi in svojim željam, kdaj pogla-
diti svoje telo, mu privoščiti oddih, ga negovati … zase, za svoje zdravje. In poskrbeti, da bo naše delo v službi in doma 

spoštovano in cenjeno.«

In druga revolucija, ki se dogaja navzven
In to je hkrati tudi čas, ko se začenja revolucija navzven. »Znašla sem se v obdobju, ko so me hormonske spremem-
be, naključja in veliko sreče odpeljale na pot nove rasti. Zdelo se mi je nenavadno, da sta mi kar naenkrat začeli iti 
na živce gospodinjsko delo in skrb za skoraj odrasle sinove in moža. 

Pa je prebrala knjigo, kjer iste spremembe opisujejo kot normalne, kot rezultat nekih neizogibnih spreminjanj. 
»Normalno je, da me materinski čut zapušča, normalno je, da se odpiram v svet, polna modrosti lastnega telesa! 
In vzdrževanje dobre telesne kondicije, vrnitev k naravi in njenim izvirom je moja nova pot. Je moja pot polna 
naključij? Je vsa prehojena pot samo splet naključij? Verjamem namreč, da nas življenje − če ga le poslušamo z 

lastnim telesom − pelje v smer, ki je za nas najboljša.«

Vmes pa delo, ki vse osmisli …
Zvezdano poznamo predvsem kot uspešno igralko, manj kot uspešno podjetnico. Pred letom in pol je sicer zapustila družin-
sko podjetje, kjer je delala z velikim elanom. »Rada delam z ljudmi! Organizirala sem delo, izobraževanja, skrbela za trženje, 
iskala nove kolekcije, ustvarjala slovensko blagovno znamko. Za žensko z veliko začetnico sem z ekipo svojih kreativnih 
prodajalk ustvarjala tudi kolekcije kopalk.« Imela je veliko idej, znala sestavljati zgodbe, razumela, kaj ženska potrebuje, kako 
misli in kaj želi. 

Kot pravi, je v tem obdobju spoznavala tudi drugačne ženske – takšne, ki se čutijo izpolnjene samo, če imajo ob sebi 
drugo polovico, in je vse ostalo tragedija. »Take, ki jih možje ali fantje čakajo na vogalu trgovine in zaradi njih zanemarijo 
celo svoje delo. Take, ki dovolijo, da težave v službi urejajo njihovi partnerji, potisnjene na raven nemočnega otroka, ki ga 
mora nekdo zaščititi. Take, ki nimajo drugih želja kot izpolniti pričakovanja drugih, partnerjev, staršev. In hodijo v službo 
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samo zato, ker pač morajo. In tudi prave ju-
nakinje, vredne treh dedcev, pridne in am-
biciozne.« Veliko so jo naučile, imela jih je 
resnično rada, ko so združile moči, podirale 
rekorde, z nasmehi, prijaznimi besedami, z 
znanjem. Skupaj so delale deset let, potem pa 
je spoznala, da za pravi, trdi kapitalizem eno-

stavno ni narejena, saj verjame 
v »pravično« ekonomijo in 

je prepričana, da tudi prihaja njen čas. »Zdaj 
iščem in sanjam o novih priložnostih na 

tem področju, zdaj bi delala, ponujala 
in prodajala druge stvari, jih zavi-

jala v ovitke naših malih sanj, da 
bi bili dnevi lepši …«

Ko je zapustila to delo, je 
nastala praznina, a v teatru 
se je pred leti spet začelo 
dogajati. Pred petimi leti je 
doživela slovensko uspe-
šnico »5 žensk.com«, kjer 
so ženske nasmejale − ali 

pa mogoče tudi razjezile − 
več kot 200 tisoč Slovenk in 

Slovencev! »Nikoli ne bom po-
zabila ljubezni, veselja in smeha, 

ki se je valil iz parterja, ko sem pri-
povedovala zgodbo navadne ženske. 

Takšne, kot je lahko vsaka izmed nas … 
Zato vem, da smo na nekih točkah povezane, 

pa če nas ločijo vesolja, izobrazba, barva kože ali de-
belina denarnice.« Sledile so tudi vloge v težkih igrah, kjer so 

kdaj pa kdaj z njo, kot pravi, tudi jokali. Smeh in jok, življenje in smrt, ljubezen in 
sovraštvo, življenje pač, kot ga vidi, da ga živijo tudi na odru. Z navdušenjem pri-
poveduje o novi igri, ki jo pripravljajo v Mali drami, z režiserjem, ki, tako Zvezda-
na, vidi v ženski zgodbi mnogo več, kot se za moškega spodobi. Vmes je posnela 
dva filma, ki bosta premierno prikazana to jesen. 

Preobrazba pred očmi javnosti 
Dvainpetdesetletna Zvezdana se je lani decembra po tehtnem premisleku v 
sklopu oddaje Dobro jutro na TV Slovenija s pomočjo strokovnjakov − oseb-
nega trenerja, dermatologinje, specialistke anti-aging medicine, nutricistke, 
mednarodne mojstrice obrazne joge in kirurginje pod strokovnim vodstvom 
in po strokovnem programu podala na pot ohranjanja mladosti, vitalnosti, 
zdravja in dobrega počutja. 

Pred očmi javnosti se je lotila telovadbe z osebnim trenerjem Gašperjem 
Grošljem. Kot pravi, kilogrami in centimetri, ki sta jih izmerila na začetku, niso bili 
navdušujoči. Podobno kot marsikatera ženska je bila prepričana, da njena leta 
neizogibno prinašajo več kilogramov in izgubo ženske oblike telesa. »Gašper mi 
je sestavil jedilnik iz šestih obrokov, nič posebno krutega, le bele stvari so bile – in 
to tudi ostale − strogo prepovedane! Vrgla sem se v delo, treninge brez premi-
sleka in to je bilo najboljše, kar sem zadnja leta naredila zase. Trdo me je vodil 
skozi vaje, ki zahtevajo veliko fizično moč in kondicijo. Brez besed in pripomb, 
brez izvijanja in izostankov sem mu sledi-
la in bila bogato nagrajena. Izgubila 
sem 11 cm v pasu, prav toliko 
kilogramov in danes, ko ležim 
na plaži, vam zagotavljam, 
da mi ni žal. Ne gre za to, 
da bi bila suha. Izgubila 
sem nadležno maščobo 
okrog pasu, na rokah, 
na nogah. Občutek je 
božanski, čutiti in gledati 
sebe, močno, vitko, miši-
často, z ravnim trebuhom, 
bolečine v križu so izginile.«
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Čisto pravi Ladies day ... 
V Wellness Parku Laško smo pripravili nekajurne programe, posebej in zgolj za ženske. Za 
ženski popoldan, po žensko! Za praznovanje rojstnega dne ali zgolj za popoldansko razvajanje 
s prijateljicami … Kaj je lahko še lepšega kot sproščeno druženje, ženski klepet, ob tem pa 
razvajanje, lepotičenje in slastni wellness prigrizki … 

2,5-urno razvajanje v družbi prijateljic s savno, masažo in wellness prigrizki
Program (cena programa je 49 € po osebi) vključuje:
•  sprejem (in predstavitev programa) s penino (izbirate lahko tudi med likerjem, koktajlom ali sadnim napitkom), 
•  savnanje – program v parni savni (izbirate lahko med programi z marmelado, medom, čokolado, cimetom in 
    sladkorjem, soljo in kavo ali aloa vero),
•  sproščanje v počivališču in postrežba (izbirate lahko med grisini s pršutom, polnozrnatimi kruhki z zeliščnim  
    namazom, čokoladno fontano s svežim sadjem, mascarponejevimi lizikami, sladkim presenečenjem v kozar-    
    cu, ob tem pa sta na voljo tudi čaj in voda z okusom),
•  tretma po vašem izboru (izbirate lahko med masažo, predstavitvenim tretmajem Priori, mini manikuro z laki-    
    ranjem v dolžini 20 minut; poteka lahko v skupnem prostoru ali ločeno),
•  make-up v skupnem prostoru,
•  darilo za slavljenko.

2-urno razvajanje v družbi prijateljic z jacuzzijem, masažo in wellness prigrizki
Program (cena programa je 45 € po osebi) vključuje:
•  sprejem in predstavitev programa,
•  razvajanje v masažni kadi in postrežba penine (izbirate lahko tudi med likerjem, koktajlom ali sadnim napitkom),
•  tretma po vašem izboru (izbirate lahko med enakimi tretmaji kot zgoraj),
•  make-up v skupnem prostoru s postrežbo (izbirate lahko med enakimi prigrizki kot zgoraj),
•  darilo za slavljenko.

Jesen, zima … Ne pozabite na savno! Še posebej privlačni rituali čiščenja telesa ob polni luni
V Savna Centru Wellness Parka Laško nadaljujemo z rituali čiščenja telesa ob polni luni. Metin program v finski 
savni Kristal, postrežen zeleni čaj, razstrupljevalna obloga za telo v parni savni Kotel. Datumi: 12. september, 
12. oktober, 10. november, 10. december, 9. januar, 7. februar in 8. marec. Savne bodo te dneve odprte do 
23.30. Za boljši učinek priporočamo nakup hlač Talasso (na recepciji Termalnega Centra).

Ob praznikih obogateni programi s pogostitvijo v savna centrih Thermane
• 3. in 4. december 2011 – Miklavževo presenečenje
• 24., 25. in 26. december 2011 – Božičkovo presenečenje
• 4. februar 2012 – Valentinovo presenečenje
• 21. februar 2012 – Pustno presenečenje 
• Za vse termine veljajo ure: v Wellness Parku Laško ob 12.00, 16.00 in 20.00, 
   v Zdravilišču Laško pa ob 9.00, 15.00 in 20.00.

Ko praznujejo ženske in moški … (poiščite kupon na dnu strani)
• 8. marec 2012 – prost vstop v bazene in savne Termalnega Centra za vse ženske
• 11. marec 2012 – prost vstop v bazene in savne Termalnega Centra za vse moške

Posebne ponudbe za razvajanje
Ves december vas pričakuje posebna kopel v Wellness Spa Centru (Božična pravljica) in v Centru Zdravja in Le-
pote Zdravilišča Laško (Božične sanje). Kopel vključuje penino in sladko presenečenje. Pripravili bomo božično 
eteriko in božično glasbo pa tudi praktična darilca (iz maloprodajnih izdelkov), tako da lahko gostje poskrbijo 
za svoje najbližje. Enako velja za Valentinovo!

Teden posebnih ugodnosti v Thermani Laško ob svetovnem dnevu 
turizma (med 26. septembrom in 2. oktobrom)
Pričakujejo vas: 1=2 popust na celodnevne vstopnice za bazen in savno,  30 % popusta na vse pivovske in medene 
tretmaje, 30 % popusta na vse kopeli in 30 % popusta na določene medicinske storitve: Bownova terapija, Cyriax 
okončina - kombinirana kinezioterapija, Cyriax hrbtenica - kombinirana kinezioterapija, Stabilizacija hrbtenice - in-
dividualni program za prikaz in učenje vaj s stabilizacijo hrbtenice. Vse torte iz vitrine po 2 €.

Podarite darilni bon 
Za posebne priložnosti vam kot dobro idejo za vedno dobrodošlo darilo predlagamo 
darilni bon družbe Thermana. Možu ali ženi, prijateljem, mladoporočencema, poslov-
nim partnerjem, sodelavcem … Saj veste, da si masaže, lepotnega tretmaja, kopeli v 
dvoje … kar preredko sami privoščimo. Pa jih dajmo drugim! Še posebej takrat, ko kar 
ne vemo, kaj bi kupili, je to odlična izbira. Podarite lahko katero koli storitev iz naše 
ponudbe, najmanjša vrednost posamezne storitve je 10 €. Pri nakupu darilnih bonov 
lahko uveljavljate količinski popust. Naročilo je mogoče preko www.thermana.si. 

Novo znanje in vedenje o ženskem telesu
Prenove se je lotila celostno, s spremembo hrane, s pitjem zelenih napit-
kov, aloje vere, zdravih olj, mace, neema, začela je tudi z jemanjem bioi-
dentičnih hormonov, ki so ji pomagali vzpostaviti porušeno hormonsko 
ravnovesje. Že nov način prehranjevanja in telovadba spodbudita delo-
vanje žlez, z natančnim doziranjem hormonov, ki jih telo prepoznava kot 
svoje zaradi sestave in načina uživanja (kot gel, ki se nanaša na kožo), pa 
se je njeno počutje bistveno izboljšalo. Kot zaneseno pravi: »Dr. Toljanova, 
ki se edina ukvarja z novo hormonsko terapijo pri nas, je slovenski ženski 
podarila novo znanje in vedenje o ženskem telesu, njegovi modrosti.«

K njenemu obnovitvenemu krogu spadajo tudi obrazne vaje, obrazna 
joga, ki trenira mišice na glavi, dviguje ličnice, gladi gube, viha ustne ko-
tičke, masira žleze na glavi, na telesu (hipotalamus, hipofiza). »Savina A. 
Ritter, mojstrica obrazne joge, je tudi vsestranska svetovalka za zdravo 
hrano in čara najboljše, najbolj zdrave torte na svetu!«

Skrb za kožo je naravno sledenje obnovitvenemu krogu, ki se ga je loti-
la, a žal ji je, da se koži ni posvečala intenzivneje že prej, pri štiridesetih, ko 
je bil idealen čas za to. »Dermatologinja dr. Larisa Stojanovič se je morala 

kar potruditi z menoj, ker nisem želela instant le-
potnih posegov. Kožo mi je osvežila z mez-

zoterapijo in hilauronskimi polnili, zdaj 
pa pridno uporabljam kremo Biostem, 

ki vsebuje izvorne celice jabolka, s 
pravimi, naravnimi šamponi Beli-
mar pa vzdržujem v dobri kondiciji 
tudi svoje lase, ki so zaradi dela v 
teatru kar pod stresom.«

V iskanju harmonije
Toda celoten obnovitveni krog – krog 

zato, ker se nadaljuje in se ne sme preki-
niti, ima svoj smisel le takrat, ko je vzpostavlje-

no ravnotežje tudi navznoter. Pravzaprav je to ključno sporočilo, ki nam 
ga podaja Zvezdana. 

»Ko sedim ponoči na travi in zrem v zvezde, me objame prav poseben 
občutek, da sem majhen del vsega čudeža, ki se mu reče življenje. Takrat 
začutim neko ponižnost do vsega, kar me obdaja. Ko kopljem po vrtu in 
pobiram iz zemlje korenje in čebulo, premišljujem, kako lepo nam bo jeseni 
in pozimi, ker sem nam pridelala hrano, spominjam se trenutkov, ko sem 
v zemljo natrosila semen in potem opazovala drobne zelene pike, ki so 
poganjale iz zemlje, rijem po zemlji in iz nje prehaja name neka posebna 
moč, tak širok mir. Ko plavam v morju in so moji gibi okrogli, začutim svoje 
telo kot del božajoče gmote, ki je neopisljivo velika, kot bi bila tukaj doma 
… In se potem zazrem v ljudi. Se potopim v njihove oči in besede. Tako 
harmonijo redko najdem. A tam zunaj, pod zvezdami jo najdem. V morju 
in zemlji je doma, tam jo vzamem in jo delim z ljudmi. Večkrat bi naše telo, 
posodo naše duše, morali nesti tja, pod zvezde, na zemljo in v vodo, da bi 
si odpočila, se napojila in napolnila z njihovo močjo. Bili bi boljši.«

Še nekaj Thermaninih namigov za 
čisto vaš svet …
• Storite nekaj zase tudi med tednom, po službi. Masaža bo odlična 

izbira. Na recepcijah wellness centrov v Wellness Parku Laško ali 
Zdravilišču Laško vam bomo radi svetovali in priporočili masažo, ki 
bo povsem ustrezala vašemu počutju. 

• V Thermaninih savna centrih med privlačnimi savna programi izbe-
rite program po svojem okusu. Ste za sladko fantazijo, dotik medu, 
sivkino doživetje, metino harmonijo, čokoladne sanje, alojin eliksir 
ali objem morja?

• Pridružite se vodeni vadbi v Thermani! Več na strani 7.
• V sodobnem fitnes centru Wellness Parka Laško lahko s pomočjo 

naših trenerjev stopite na pot odlične kondicije!
• Zaplavajte pod stekleno kupolo. Bazeni so odprti do 21. ure. Izko-

ristite večer!
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Ste za nekaj drugačnega? 
Edinstveno pivovsko razvajanje 
… kje drugje kot v Laškem?
Janja Urankar, vodja programa wellness

Na kaj najprej pomislimo ob besedi pivo? Predvsem na gašenje žeje in osvežitev … Vemo, da 
pivo ugodno deluje tudi na psiho in tako vpliva na dobro razpoloženje. Zagotovo pa ga manj 
povezujemo z zdravjem in lepoto. Pivo vsebuje vitamine skupine B (B1, B2, B3, B6), magnezij, 
kalij, železo in cink, pa tudi veliko ogljikohidratov, beljakovin in flavonidov ter antioksidantov. 
Če pivu v zmernih količinah pripisujemo številne, tudi zdravilne lastnosti, zakaj ne bi bila 
njegova edinstvena kombinacija sestavin dobrodošla osvežitev tudi za kožo?

V Thermani Laško se zavedamo pomena bogastva narave in zdravilnih učinkov naravnih elementov, še po-
sebej pa spoštujemo črpanje iz lokalne naravne in kulturne dediščine. Tako smo v zadnjih dveh letih razvili 
edinstvene medene zgodbe − o katerih smo v Moji Thermani že nekajkrat pisali. Zaradi naše usmeritve v 

trajnostni turizem je bila nova zgodba, ki črpa iz tistega, kar je v Laškem doma, povsem logično nadaljevanje … 
Tako smo razvili v slovenskem prostoru edinstvene wellness pivovske tretmaje, pri katerih uporabljamo pivovske 

izdelke, ki temeljijo na surovini, pridobljeni v Pivovarni Laško – ki nastane kot produkt 
ali ostanek pridelave piva. Razvili smo jih v sodelovanju s podjetjem Lekos iz 

Sevnice, nadgradili pa z znanjem in izkušnjami domačih terapevtov, ki 
vas bodo v našem Wellness Spa Centru v hotelu Wellness Park Laško 

razvajali s pivovskimi maskami in masažami, pilingi in negami, 
kopelmi, kmalu pa tudi s pivovskim šamponom in mili. 

Dobrodejni učinki sestavin iz piva
Številna žita, ki so osnova vsakega dobrega piva (ječmen, pše-
nica, rž, oves), so bogat vir vitamina E, kar je nadvse dobro-
došlo za zaščito in hkrati obnovo kože. Izvlečka islandskega 
lišaja in gozdnega slezenovca vsebujeta sluzi, ki v tanki plasti 
prekrijejo kožo in jo zavarujejo pred draženjem in vnetji. Iz-
vleček ameriškega slamnika sodeluje pri obnovi povrhnjice. A 

tako kot pri pivu tudi pri naših pivovskih izdelkih ne gre brez 
storžev hmelja, ki vsebujejo fitoestrogene in imajo hkrati anti-

septični učinek, kar je dobrodošlo za vitalnost kože. Olja visoke 
kakovosti so naraven vir omega-3, -6 in -9 kislin, ki ugodno vpliva-

jo na vitalnost in strukturo kože, hkrati pa so olja bogat vir nenasiče-
nih maščob, vitaminov, lecitina in rastlinskih hormonov. 

Za različne tipe kože
S kombinacijo različnih naravnih olj smo nove pivovske izdelke prilagodili različnim tipom 
kože − eni kožo intenzivneje navlažijo, spet drugi nahranijo. Novi pivovski tretmaji so primerni tako za mlajšo kot tudi zrelo 
kožo, za moške in za ženske; koži povrnejo mehkobo in prožnost. 

Spoznajmo pivovske tretmaje …
Pivovska wellness masaža telesa (60 minut) ali hrbta (20 minut)
Sproščujoča masaža celega telesa ali samo hrbta oziroma nog. Uporabimo emulzijo ali masažne ploščice. Emulzija 
je mešanica izbranih olj in zeliščnih izvlečkov, ki dobrodejno vpliva na kožo, izboljšuje njen obrambni mehanizem 
in strukturo, kožo mehča, gladi suho hrapavo kožo, jo hrani in varuje, ob tem pa spodbuja njeno obnavljanje. 
Masažne ploščice pa kožo mehčajo, nahranijo, navlažijo in osvežijo ter jo hkrati ščitijo pred izgubo vlage. So hran-
ljiva nega za izsušeno in normalno kožo. Morebitne suhe delce hmelja in vrtnic speremo z vodo, kože ob tem ne 
drgnemo in ne milimo. Po tuširanju kapljice vode vmasiramo v kožo in ne drgnemo kože z brisačo. 

Pivovska wellness nega telesa (50 minut)
Osvežilna kombinacija hmelja in vrtnice je namenjena negi telesa. Kožo mehča, nahrani in navlaži, hkrati pa jo 
ščiti pred izgubo vlage in jo pomirja. Vlažilna nega za izsušeno in normalno kožo. Gelno kremo, ki 
hkrati deluje kot piling, z rahlimi krožnimi gibi nanesemo na kožo telesa in pustimo delovati 
15 do 20 minut. Medtem masiramo lasišče. Strnjeno oblogo speremo s toplo vodo in 
tretma zaključimo z masažo z vlažilno kremo.

Pivovska wellness nega obraza (45 minut)
Nega obraza vključuje površinsko čiščenje, masažo in osvežilno masko ter na koncu 
nanos hranljive kreme. Med učinkovanjem maske izvajamo masažo rok. Osvežilna 

maska hmelja in vrtnice je namenjena negi obraza, kožo mehča, nahrani 
in navlaži, hkrati pa jo ščiti pred izgubo vlage in jo pomirja. Primerna je za 
izsušeno in normalno kožo, tudi aknasto in nečisto. Gelno masko z rahlimi 
krožnimi gibi nanesemo na obraz. Kremo pustimo delovati 15 do 20 minut. 
Hranljiva krema je namenjena negi zrele kože. Kožo mehča, gladi globoke 
gube, preprečuje nastajanje novih gub ter ji vrača vlago in elastičnost.

Pivovska wellness maska in masaža rok (30 minut)
Storitev vključuje kopel za roke, nanos maske do komolcev ter masažo z 
vlažilno kremo.

Pivovska wellness kopel in masaža nog (45 minut)
Storitev vključuje kopel za noge, nanos maske, ki deluje kot piling, ter na 
koncu masažo nog z vlažilno kremo. Namenjena je utrujenim nogam; kožo 
zmehča in nahrani, poskrbi tudi za izboljšano prekrvavitev.

Pivovska wellness kopel za eno ali dve osebi (60 minut)
Kopel je namenjena negi telesa, saj kožo mehča, nahrani in navlaži, hkrati 
pa jo ščiti pred izgubo vlage in jo pomirja. Primerna je za izsušeno in nor-
malno kožo vseh starosti. Lahko jo koristimo sami ali v dvoje. Pri kopeli 
postrežemo koktajl. Kopel lahko nadgradite z romantično večerjo v a la 
carte restavraciji hotela Wellness Park Laško.

Še več pivovsko obarvanih zgodb 
v Thermani 
Pivovska wellness razvajanja pa niso edine pivovsko obarvane zgodbe v 
Thermani Laško. Na tradiciji piva smo zasnovali Gambrinusovo pojedino 
– prav posebno kulinarično doživetje s kraljem piva, razvili pa smo tudi 
pivovske eno- do večdnevne programe, ki združujejo termalno in pivovsko 
tradicijo. Več na www.thermana.si. Za podjetja pa smo skupaj z agencijo 
za poslovne dogodke iDMC na podlagi pivovarske tradicije razvili timski 
program V kraljestvu zlatoroga (več na strani 8).

Namig za pivovsko obarvan izlet
V zgodnjih dopoldanskih urah se podate na kopanje v Termalni Center 
Wellness Parka Laško ali v termalni del Zdravilišča Laško. Če ste ljubitelji 
savnanja, lahko kopanje obogatite z obiskom privlačnih savna centrov. Po 
termalnih doživetjih je čas, da si novih moči naberete z Gambrinusovo 
pojedino ali pa se za kosilo odločite za pivovski meni. Po kosilu nadaljujete 
z ogledom Pivovarne Laško ali Eko muzeja, za piko na i pa še popoldan 
izberete katerega izmed pivovskih wellness tretmajev v hotelu Wellness 
Park Laško. 

Termalna voda pri vas doma!
Že žalski pivovarnar Simon Kukec, ki se je z nakupom laške pivovarne leta 
1889 zapisal v laško pivovarsko zgodovino, je ugotovil, da je termalna voda 
v Laškem nekaj posebnega. S številnimi poskusi je ugotovil, da termalna 
voda pivu izboljša okus. Takole je najavil novi izdelek: »Druga specialiteta, 
ki bo presenetila pivopivce, je termalno pivo, s katerim bomo prišli v svet. 
Varjeno bo iz znamenite termalne vode v Laškem ter bo popolnoma podobno 
plzenskemu pivu, tako glede okusa kakor glede barve.« Thermana pa laško 
termalno vodo, zaradi vseh pozitivnih in spodbujevalnih lastnosti – kar so 
dokazale številne raziskave - priporoča za 
pitje. Priporočljivo je do 2 litra vode 
dnevno, razdeljena v manjše 
odmerke po 2 dcl preko 
celega dneva. Odslej 
lahko lične steklenice 
s termalno vodo 
in kozarce kupite 
v barih in na 
r e c e p c i j a h 
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Telesna aktivnost – vzeti si je 
treba le čas in najti motivacijo
Janja Urankar, vodja programa wellness

Človeško telo je ustvarjeno za gibanje. Od tega, koliko in kako se gibljemo v mladosti, so odvisne 
naše gibalne sposobnosti oziroma nasploh delovanje telesa v poznejših življenjskih obdobjih. 
Vsekakor je telesna aktivnost ena od najpomembnejših dejavnosti zdravega načina življenja, 
saj lahko z njo preprečimo nastanek marsikatere bolezni. Velikokrat sami sebe opravičujemo, 
da nimamo časa za rekreacijo, v resnici pa si je treba vzeti le čas in začeti. Najtežje je začeti. 
Sčasoma pa postanemo na neki način odvisni od gibanja in se mu preprosto ne moremo upreti. 

Po ugotovitvah Svetovne zdravstvene organizacije vsako leto po vsem svetu zaradi nezadostne telesne dejavnosti 
umre 1,9 milijona ljudi, od tega 600.000 v Evropi. Eno tretjino primerov raka bi bilo mogoče preprečiti že samo z 
vzdrževanjem normalne telesne teže in z zmerno telesno dejavnostjo. Po priporočilih Svetovne zdravstvene or-

ganizacije za doseganje večine koristi za zdravje pri odraslih zadošča redna zmerna telesna dejavnost, 
ki traja vsaj 30 minut na dan, pri mlajših oziroma otrocih pa vsaj eno uro na dan. 

Za kaj vse je dobra telesna aktivnost
Športna vadba ne pomaga le pri vzdrževanju telesne teže, temveč zmanjšuje tudi tve-
ganje za obolenje srčno-žilnega sistema, ga krepi, zmanjšuje tveganje za infarkt in kap, 
deluje stimulativno in antistresno (med vadbo se sprošča endorfin – hormon sreče, ki 
deluje kot antidepresiv) ter velja za najboljše sredstvo proti slabi volji! Ne nazadnje, 
gibalna aktivnost pomaga tudi pri nespečnosti. 

Nasvet za vse, ki se s telesno aktivnostjo spoznavate prvič 
Če želimo svojemu telesu res koristiti in še posebej, če imamo kakšne bolezenske težave, je 

prav, da se pred začetkom ukvarjanja s športom posvetujemo s svojim zdravnikom, ki nam 
bo povedal, ali obstajajo kakršni koli zadržki pred izbrano športno vadbo. Osnova za zdravstveno 

usmerjeno vadbo vsebuje vaje za moč, vzdržljivost, gibljivost, hitrost in kondicijo.

Ne spreglejte 
Za vse, ki se boste šele začeli ukvarjati z vadbo, je pomembno naslednje.
Ustrezna oprema: Preden začnete z vadbo, poskrbite za ustrezno zaščitno in športno opremo (čelada, očala, maska, ščitniki, 
ustrezna oblačila in obutev …), odvisno od vadbe, za katero ste se odločili. Nepogrešljiva, tako rekoč nujna oprema pri vsaki 
vadbi je plastenka vode.
Ogrevanje telesa: Vadbo vedno začnite z ogrevanjem telesa (hitra hoja, počasen tek, raztezne vaje); pri tem se morate spotiti, 
ne pa tudi utruditi. Ogrevanje je pomembno zaradi povečanja pretoka krvi, dovoda kisika mišicam, pospešitve mišične presno-
ve, zelo pomembno pa je tudi zaradi zmanjšanja možnosti poškodb pri vadbi, in sicer za petdeset odstotkov ali več. Ogrevanje 
naj traja 15 do 30 minut, odvisno od vadbe in posameznika.
Intenzivnost vadbe. Ne pretiravajte z vadbo. Intenzivnost stopnjujte postopoma, prilagodite jo svojim zmožnostim in okolju 
(npr. temperaturi). Med vadbo ne smete biti utrujeni. Šele ko vadba na izbrani stopnji intenzivnosti postane prelahka, nadaljujte 
z naslednjo (npr. povečajte število ponovitev). Vedno začnite s splošnimi vajami, preden preidete na specifične. Zelo pomembno 
je, da se posvetite pravilni tehnični izvedbi, za kar priporočamo posvet s trenerjem ali vaditeljem; s tem boste preprečili mo-
žnosti neljubih poškodb. Če imate možnost, naj vam usposobljena oseba (npr. inštruktor v fitnes centru) pripravi načrt vadbe, s 
katerim oceni vašo zmogljivost in postavi meje.
Umirjanje, sproščanje, raztezanje. Na koncu vsake vadbe sta zelo pomembni sproščanje in raztezanje (npr. po teku so pri-
poročljive počasna, sproščena nekajminutna hoja ter raztezne vaje za roke in noge). Če boste vadbo končali na pravilen način, 
torej zadosti dosledno in učinkovito, boste s tem zmanjšali bolečine v mišicah naslednji dan. Sproščanje in raztezanje lahko 
trajata 10 do 30 minut, ponovno odvisno od vadbe in posameznika.

Posebne ugodnosti
Pri nakupu karte za 8 obiskov podarimo gostom 1 x darilni kupon za bazen in brezplačno parkiranje v garažni hiši, pri 
nakupu karte za 12 obiskov nudimo gostom 2 x darilni kupon za bazen in brezplačno parkiranje v garažni hiši, pri nakupu 
karte z neomejenim številom obiskov nudimo gostom 3 x darilni kupon za bazen in brezplačno parkiranje v garažni hiši.

Vodene vadbe v 
Thermani – zdrave, 
tudi zabavne
V Thermani Laško smo pripravili bogat izbor 
različnih vodenih vadb, med katerimi boste 
zagotovo našli tudi kakšno po svoji meri, pa če 
iščete vadbo za boljšo telesno pripravljenost zgolj za 
določeno obdobje v letu ali pa obliko vadbe, ki bo postala stalnica 
v vašem življenjskem slogu. 

Vse spodaj predstavljene vadbe se odvijajo v telovadnici Wellness Spa Centra v hotelu 
Wellness Park Laško, v sodobnem in prijetnem ambientu, ki je vsekakor tudi pomem-
ben element naše motivacije. Ne pozabite, da je popoldanska ali večerna vadba lahko 
imenitna priložnost za trenutke, ko malo »pobegnete« od vsakdanjih obveznosti – čas, 
ki ga posvetite res samo sebi in svojemu dobremu počutju. Vadba pa lahko postane 
tudi redno tedensko druženje z vašimi prijateljicami oziroma prijatelji. Po vadbi pa 
še mogoče zaplavate, se odločite za savno ali pa zgolj »zavijete« na 
pijačo in prijeten klepet. 

Novo v Thermani − TNZ 
(trup, noge, zadnjica) na 

stepu
Najhitrejši napad na kritične pre-
dele telesa! Z razgibano koreo-
grafijo zajamemo celotno telo; 
specifična vadba zajema trup, 
noge in zadnjico; sestavljajo jo 
30-minutni aerobni del na stepu, 
ki se nadaljuje z izbranimi vajami 
za krepitev mišic zgornjega in spo-
dnjega dela telesa s pomočjo elastik, 
palic, uteži, žog ... Vadba je namenjena 
vsem starostnim skupinam in vsem sto-
pnjam treniranosti, omogoča pa optimalno 
porabo energije iz maščobnih oblog.

Zumba®
Ta dinamična aerobno-plesna skupinska vadba prihaja iz Kolumbije. Je 
skupek latinskoameriške in pop glasbe. Osredotoča se na mišične skupine 
zadnjice, rok, nog in trebuha ter na najpomembnejšo mišico telesa, srce! 
Vadba je sestavljena iz enostavnih plesnih korakov salse, cumbie, merengue, 
reggaetona, sambe ... Ob seksi in energičnih latino ritmih ustvarja vzdušje 
razgretega plesišča, a obenem prinaša vidne rezultate. Najpomembnejše je, 
da se ob vadbi sprostite, zabavate in enostavno uživate v ritmih zumbe, saj 
ne zahteva nobenega plesnega predznanja.

Vadba za oblikovanje telesa
Je zabaven, preprost in učinkovit trening celega telesa, s katerim povečujemo 
vzdržljivostno moč in oblikujemo telo. Vadimo ob glasbi z različnimi pripomočki.

Pilates
Vadba krepi mišice trupa in ohranja telo stabilno. Z gibanjem z nogami in 
rokami mobiliziramo hrbtenico, izboljšujemo telesno držo in vzpostavljamo 
povezavo med telesom in dušo. Pilates je preventivna vadba proti boleči-
nam v hrbtenici in osnova vsem športnim zvrstem. Povečuje sposobnosti v 
vsakdanjem življenju, izboljšuje mentalno koncentracijo in kontrolo telesa. 
Rezultat vadbe je viden v lepo oblikovanih mišicah, čvrstem telesu ter spro-
ščenem in pozitivnem umu.

Joga
Joga je veda o umu, čutih in fizičnem telesu. Poudarja pet temeljnih na-
čel: pravilno telesno vadbo, pravilno dihanje, pravilno sproščanje, pravilno 
prehrano ter pozitivno razmišljanje in meditacijo. Tehnike joge pomirjajo 
duha in nas čustveno uravnovešajo.

Minimalno število prijavljenih: joga 10 oseb, druga rekreacija 5 oseb. Odločite se lahko za karte za 
1, 4, 8 ali 12 obiskov, kupiti pa je mogoče tudi mesečno karto z neomejenim številom obiskov. Cenik 
preverite na www.thermana.si.
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V Thermano Laško in 
Laško na timske 
programe – izbirate 
lahko med več kot 100 
možnostmi
Mojca Leskovar, vodja programa M.I.C.E. v Thermani Laško, in iDMC

Thermana Laško je v okviru novega Kongresnega Centra v 
zadnjih mesecih aktivno razvijala ponudbo kakovostnih, 

privlačnih pa tudi edinstvenih, lokalno 
obarvanih programov za spodbujanje 

timskega dela – tako imenovanih 
team building in motivacijskih 

programov. Skupaj z agencijo za 
organizacijo dogodkov iDMC – ki 
je tako kot Thermana tudi član 
Zavoda kongresnoturistični urad 
– lahko v Thermani in Laškem za vas 
izvedemo katerega koli iz pestre palete 
več kot 100 timskih dogodkov. Ker pa je vsak 
naročnik nekaj posebnega, lahko sestavimo program povsem 

po vaši meri. 

Tokrat vam predstavljamo le pest dogodkov – pri tem pa smo glede na močno 
pivovarniško identiteto Laškega kot prvega izbrali program, obarvan z laškim 
kozorogom. Močno ekipo iDMC-jevih certificiranih trenerjev dopolnjuje zao-

krožena ponudba Thermaninih hiš dobrega počutja v prijetnem okolju, prežetem s pivovarniško 
in termalno tradicijo – od poslovne, wellness do kulinarične ponudbe.

V zlatorogovem kraljestvu
V kraljestvu zlatoroga je nov, zabaven, inovativen in poučen team building program, ki 
ga lahko skupaj s Thermano in iDMC doživite v Pivovarni Laško. Laško je močno vpeto v 
pivovarniško tradicijo, ki je sooblikovala lokalno okolje. Vse se je začelo, ko je leta 1825 
medičar in lectar Franz Geyer v nekdanjem Valvasorjevem Špitalu v Laškem uredil obrtno 
pivovarno.
Zabaven team building oziroma incentive program »V zlatorogovem kraljestvu« vas s pomočjo elementov iz lokalnega okolja 
seznani z legendami, ki so se spletle okrog pivovarske tradicije v Laškem. Je alternativa obstoječim klasičnim ekskurzijam v Pivo-
varni Laško in je namenjen predvsem zahtevnejšim gostom, ki si želijo doživeti stvari in dogodke drugače. Pot se začne z vonjem 
po pivu, ko udeleženci najprej spoznajo kralja Piva, ki je doma v Laškem, in izvedo zgodbo o njem. Potem je čas za brbončice in 
okusno nalogo, ki je pravi izziv za zagovornike pivovarske vojne. Na poti je tudi zabavna in kreativna postojanka ponosa in tra-
dicije. Kdo ne pozna tistih starih pivovarskih oglasov? Brez naloge za male sive celice seveda ne gre. 

A računanje litrov in steklenic je zagotovo zanimivejše od vsakodnevnega računanja. 
Ob koncu se vsi sodelujoči zberejo in skupaj odklenejo zlatorogovo kra-

ljestvo. Tu se skrivajo izvrstni pivovarski izdelki – Zlatorog, Club, Li-
ght, Malt, Jubilejnik, Eliksir … Trajanje in zahtevnost programa lahko 

prilagodimo zahtevam in željam skupinam. 
Primeren je za skupine do 50 oseb.

Timska olimpijada
Za uspeh ni dovolj samo trdo delo; vsi delajo trdo! 
Sprejmite člane svoje ekipe, spoznajte svoje in 
njihove prednosti in slabosti ter jih obrnite sebi v 
prid. 

Uspeh izvira iz usklajenosti in zaupanja. Z njima lahko tudi šibkejša 
ekipa premaga mnogo močnejše nasprotnike! Povežite se in tekmujte 

na zabavni timski olimpijadi.
Trajanje: 4 do 8 ur.

Velikost skupine: 6 do 300 oseb.

Evreka!
Izolacija DNK, izdelava rakete na tlak 
in pripravljanje sladoleda s tekočim 
dušikom so le nekateri v vrsti zanimivih 

in navdušujočih poskusov, s katerimi 
se bo vaš tim prelevil v znanstvenike, ki 

bodo izpilili komunikacijo tima. 
Spoznali boste znanstvene zakonitosti, ki bodo v vsakem od 

vas prižgale kreativnost in radovednost, ki sta z n a -
čilni za največje mislece vseh časov. Doži-

vite nepozaben trenutek, ko bo celoten tim 
družno zaklical: »Evreka!«
Trajanje: 4 do 6 ur.
Velikost skupine: 6 do 200 oseb.

Tovarna koles
Odločite se za drugačen 
team building. Izberite 
družbeno odgovoren 
dogodek, kjer boste storili 
nekaj dobrega zase, za svoj 
kolektiv, in hkrati narisali 
nasmeh na obrazu otrok. 
Najprej vas čaka pridobivanje posameznih 
delov kolesa, ki si jih boste priborili v seriji tim-
skih zabavnih vaj, hkrati pa boste spoznavali ostale 
člane kolektiva in pilili vašo medsebojno komunikacijo. Ta 
vam bo prišla še kako prav, saj vas nato čaka osrednja naloga dneva – sestavljanje 
kolesa. Tukaj bo vsak član na preizkušnji in le z usklajenim delovanjem vseh članov 
tima vam bo v danem časovnem okviru uspelo sestaviti delu-
joče kolo. Sledi še nadgradnja vizualne podobe 

kolesa, kjer se bo izrazila vaša kreativ-
nost. Dan se bo zaključil z vrhun-

cem – predajo sestavljenih koles 
otrokom iz socialno ogroženih 
družin, ki jih bo izbrala ena 
od slovenskih dobrodelnih 
organizacij (na vašo željo se 
povežemo tudi z organizaci-
jo po vašem izboru).
Trajanje: 4 do 6 ur. 

Velikost skupine: 6 do 100 
oseb.

                  Več informacij o timskih programih in o 
celotni kongresni ponudbi v Thermani Laško na telefonu 03 42 32 
480 in e-naslovu kongres@thermana.si (Mojca Leskovar, vodja 
programa M.I.C.E.).
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Zaključki leta − 
ambienti po meri 
vašega dogodka
Boštjan Humski, vodja programa gostinstvo v Thermani Laško

Različni ambienti hotelov Wellness Park Laško in Zdravilišče Laško, 
tematska kulinarična ponudba, strokovnost in velika prilagodlji-
vost gostinske ekipe ter širok spekter Thermanine ponudbe so 

pravi razlogi, da za svoj dogodek ob zaključku leta za vaš poslovni ali pa 
zasebni dogodek izberete Thermano Laško.

Wellness Park Laško – sodoben ambient s pogle-
dom na Savinjo

Hotel Wellness Park Laško je s svojo slikovito zunanjostjo in sodobno no-
tranjostjo prava izbira za vsa praznovanja. Če želite svojemu dogodku dati 

pečat odličnosti, je to pravi ambient, saj diha sodobno, a hkrati izredno to-
plo, kulinarična ponudba pa sledi najnovejšim trendom. Restavracija à la carte 
Wellness Parka Laško, primerna tako za svečana praznovanja kot organizacijo 
poslovnih srečanj, sprejme do 100 gostov, s septembrom 2010 pa je v hotelu 
odprl vrata Kongresni Center, v katerem velika dvorana sprejme do 300 gostov v 
banketni postavitvi. Ali pa si morda želite prednovoletne zabave malo drugače? 
Zabava z DJ-em, koktajli, hladnim ali hladno-toplim bifejem v prijetnem ambi-
entu Black & White bara ali pa zabava v kopalkah v Termalnem Centru?

Zdravilišče Laško – nota prefinjenosti in pridih preteklosti 
Ambienta Biedermajer in Banketnega salona sta ravno pravšnja za priložnosti, 
ko dogodku želite dati noto prefinjenosti in pridih preteklosti. Biedermajer salon 
sprejme do 85 gostov, Banketni salon pa je za nekoliko manjše skupine, do 35 
gostov. 

Pripravili smo bogato ponudbo raznovrstnih menijev, med kate-
rimi si lahko izberete svojega. Zelo radi pa vam tudi svetujemo 
in vam pričaramo jedi povsem po vaši meri. Za več informacij in 
svetovanje o posebni ponudbi, povsem prilagojeni vašim željam, 
ter o možnostih organizacije za zaključene skupine pokličite na 
telefon 03 734 89 88 ali pišite na bostjan.humski@thermana.si.

Enajsto srečanje menedžer-
jev kmetijskih in živilskih 
podjetij v Thermani Laško
Pripravila: dr. Tatjana Zagorc, direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij

Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, ki deluje v okviru 
Gospodarske zbornice Slovenije, je tudi letos organizirala 
tradicionalno letno srečanje vodilnih v panogi. Dvodnevno 
srečanje je minilo v znamenju zanimivih predstavitev, 
razprav in mreženja. Za letošnji kraj srečanja smo izbrali 
Kongresni Center Thermane Laško.

Rdeča nit prvega dne je bila identiteta Slovenije. Da smo se sploh zavedeli, 
kaj nam manjka, smo poslušali prestavitev dosežkov in akcij, ki jih v Avstriji 
vodi njihova marketinška agencija AMA. 

V nadaljevanju je za okrepitev razmišljanja poskrbel Andrej Drapal s predstavitvijo nastajanja identitete slogana I feel 
Slovenia, kar je nato v svojem značilnem slogu podkrepil še prof. dr. Bogataj. V njegovi predstavitvi ni manjkalo iskri-
vih idej in slik slovenskih napak. Voditeljica oddaje Prava ideja je okoli sebe zbrala zanimive sogovorce − ob Andreju 
Drapali in Janezu Bogataju še Petra Polaniča (Panvita) in Draga Kavška (Fructal).

Ker že kar na splošno velja, da so proizvodne zmogljivosti premalo izkoriščene, smo drugi dan srečanja pogledali 
izven meja in se pogovarjali z zanimivimi gosti o tem, ali smo lahko boljši v internacionalizaciji oziroma izvozu iz-
delkov. Uživali smo v predstavitvi Uršule Menih Dokl iz Gorenja ter spoznavali velikost in veličino našega izvoznega 
giganta. Poslušali smo tudi predstavnike Ministrstva za gospodarstvo in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano o njihovi pomoči pri internacionalizaciji ter se seznanili, kako za svoja izvozna podjetja skrbi Francija. 

V zanimivi razpravi je voditeljica dr. Dmitrovićeva z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani s sogovorniki od-
krivala njihove težave, strategije in potrebe. V razgovoru so sodelovali veleposlanik v Veliki Britaniji mag. Iztok Jarc, 
Aleša Kandus Benčina (Medex), Toni Balažič (Žito) in Enzo Smrekar (Droga Kolinska).

Na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pa se veselimo srečanja tudi ob letu osorej — skoraj smo že zakoličili 
datum in kraj. Težko bo najti tako lep prostor za strokovno delo in večerno druženje. Thermana Laško je urejeno oko-
lje, ki zadovolji še tako zahtevne in raznolike udeležence. Zelenje bližnjega gozda in Savinja pa blagodejno vplivata na 
vse obravnavane težke ali zapletene teme.
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Z ENERGIJSKO PLOŠČICO
SE BOSTE POČUTILI BOLJE! 

www.mik-ce.si
brezplačna številka

080 12 24

UTRUJENOST 
IN SLAB ZRAK ?

Z ENERGIJSKO PLOŠČICO

IN SLAB ZRAK ?
Biopolje prej                                               Biopolje potem

ščic MIK priporočamo v vseh prostorih, kjer 
preživimo več časa, oziroma tam, kjer smo 
bolj aktivni: v pisarnah, dnevnih prostorih, 
otroških sobah, bolniških sobah, hotelskih 
sobah … V sodelovanju s Thermano Laško 
vam nudimo možnost, da pozitivne učinke 

Energijskih ploščic MIK preizkusite med bi-
vanjem v hotelu Wellness Park Laško.

Kakovostno in zdravo okolje, kot nam ga ponuja 
narava, lahko v zaprtih prostorih dosežemo z okni, 

oplemenitenimi z Energijskimi ploščicami MIK, ki 
harmonizirajo energijo zraka in vode v prostoru in vzpo-

stavljajo energijsko ravnovesje ljudi, živali in rastlin.

Bolezni, utrujenost in 
slabo počutje so lahko 
posledica slabega 
zraka v prostoru
Teja Vrečko Luknar, MIK

Ljudje preživimo danes v povprečju več kot 80 odstotkov 
svojega časa v zaprtih prostorih. Obdani smo s številnimi 
kemičnimi preparati, elektronskimi napravami in pripomočki, 
ki onesnažujejo zrak in uničujejo harmonijo zraka v prostoru. 
Zaradi slabega in iztrošenega ter neharmoniziranega zraka v 
zaprtih prostorih pa se počutimo slabše, imamo glavobole, smo 
manj produktivni, se težje zberemo in smo ne nazadnje bolj nagnjeni 
k boleznim.  

Prave misli in informacije nas dokaza-
no spodbujajo k pozitivnemu, širijo dobro 
energijo, prispevajo k zdravju in vitalnosti. Da bi bili 

zdravi, vitalni, veseli in zadovoljni, potrebujemo ljudje usklajenost in 
harmoničnost − tako v sebi kot v okolju. Ta pa nastopi, ko je naše 

energijsko polje v ravnovesju. Harmonijo lahko dosežemo s spre-
jemanjem pozitivne energije in informacij. Vse v našem življe-

nju je namreč energija, vse nosi določeno vibracijo, vibracije 
pa je mogoče s pomočjo posebne tehnologije posneti in jih 
prenesti na drug objekt.

Do bolj zdravega okolja z Energijskimi 
ploščicami MIK
V MIK-u se zavedamo, kako pomembno je kakovostno bivanje, 

zato nenehno stremimo k razvoju rešitev, ki nam omogočajo 
napredek na tem področju. Tako smo razvili Energijske ploščice 

MIK, ki - nameščene na okna - s pomočjo posebnih informiranih 
celic zraku in vodi v prostoru vračajo naravne lastnosti ter tako, doka-

zano, pozitivno vplivajo na naše počutje. S tem dosežemo kakovostno in 
zdravo okolje tudi v zaprtih prostorih. 

Že prijeten, svetel prostor lahko precej pripomore k boljšemu počutju. Če sve-
tlemu in prijetnemu prostoru dodamo še pozitivne informacije in vibracije, ki jih oddajajo Energijske ploščice MIK, 
izboljšamo harmonijo prostora in posledično izboljšamo naše energijsko polje ter naše počutje. Tudi energija vode se 
po izpostavitvi Energijskim ploščic MIK opazno poviša. In tako se človeku, ki spije takšno, informirano vodo, biopolje 
popravi in energija zviša.

Izboljšanje počutja ljudi tudi za 40 odstotkov
Energijske ploščice MIK dokazano izboljšajo počutje ljudi, tudi za 40 odstotkov. Pozitiven vpliv delovanja Energijskih 
ploščic MIK na počutje ljudi in rastlin smo preverjali s fizikalnimi, biološkimi in kemijskimi metodami. Raziskave so vodili 
neodvisni strokovnjaki − prof. dr. Peter Bukovec, zaposlen na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, ruski 
fizik dr. Yuri Yatsko in biolog mag. Peter Firbas iz laboratorija za citogenetiko. Vse raziskave so potrdile, da Energijske 
ploščice MIK pozitivno delujejo na vsa živa bitja.

Energijske ploščice MIK izboljšajo udobje v prostoru ter povečajo učinkovitost in storilnost
Okna, opremljena z Energijskimi ploščicami MIK, izboljšajo udobje v prostoru ter povečajo učinkovitost in storil-
nost. Od drugih okenskih sistemov se razlikujejo le po tem, da so oplemenitena s posebno Energijsko ploščico MIK, 
kateri so v postopku informiranja po originalni tehnologiji MOP Poznik dodane določene informacije, ki na nas 
vplivajo pozitivno. Svetloba aktivira informacije, zapisane v Energijski ploščici MIK, ter jih prenese na zrak in vodo 
v prostoru. Te informacije posledično spremenijo tudi lastnosti zraka in vode v prostoru. Ko dihamo harmonizirani 
zrak ali ko na primer pijemo informirano vodo, prenašamo informacije tudi na svoje celice in jih tako vitaliziramo, 
da nam pomagajo čim enostavneje prenašati vsakodnevne obremenitve in nam olajšajo regeneracijo. 

Energijska ploščica MIK, nameščena na oknu ali že vgrajena v okna
Energijske ploščice MIK je mogoče kupiti že vgrajene v Energijska okna ali pa kot samostojen element, ki ga lahko 
namestite na vaša obstoječa okna ne glede na material ali obliko okna. Energijske ploščice MIK so tako nameščene 
na okno in delujejo neprestano 24 ur na dan brez kakršnega koli dodatnega vira energije. Uporabo Energijskih plo-



Thermana Laško vabi … 
izberite hotel in 
program po vaši meri

HOTEL 
WELLNESS 
PARK LAŠKO 
****Superior  
Razvajam se ...  
Hotel Wellness Park Laško v ambientu 
sodobne arhitekture celotno filozofijo
posveča vodnim termalnim užitkom pod 
prepoznavno stekleno kupolo Termalnega Centra in programom sprostitve in 
razvajanja v Wellness Spa Centru. Izbirate lahko med standardnimi sobami, 
povezanimi družinskimi sobami in apartmaji s po dvema spalnicama, ložo, 
balkonom in jacuzzijem, odločite pa se lahko tudi za sobo s parketom ali za 
sobo s posteljo dolžine 220 cm. Hotel ima 181 sob in 7 apartmajev. V letu 
2011 je hotel pridobil kategorijo 4* Superior. Ponudbo zaokrožuje tehnološko 
modern in arhitekturno dovršen Kongresni Center za najzahtevnejše kongre-
sne goste, ki ima v Sloveniji med zdraviliškimi kongresnimi ponudniki edini 
standard kongresnega hotela.

HOTEL 
ZDRAVILIŠČE 
LAŠKO****
 
Tradicija zdravja in 
dobrega počutja 
V Zdravilišču Laško smo zdravilno ter-
malno vodo združili z vrhunskim medi-
cinskim znanjem ter oblikovali prepoznav 
ne preventivne in rehabilitacijske programe, ki temeljijo na 
155-letni zdraviliški tradiciji. Ponudba hotela Zdravilišče Laško obsega 206 
sob (48 sob je prilagojenih osebam s težavami pri gibanju), Center medicine 
s prostori za ambulante, fizikalno in delovno terapijo ter balneoterapijo, ter-
malne bazene, Savna Center, Center Zdravja in Lepote, Fitnes Center, sodobno 
urejene gostinske prostore in poslovno seminarski center. Celoten hotel je 
brez arhitekturnih ovir in se ponaša z zlatim certifikatom »Invalidom prijazno«.

Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
Rezervacije: 03 423 2100, 03 423 2200
Centrala: 03 423 2000
info@thermana.si, www.thermana.si

Thermanine klubske kartice zvestobe – 
izberite svojo. Splača se!
Thermana club smo oblikovali z željo, da nagradimo vaše zaupanje in zve-
stobo ter vas s privlačnimi in takojšnjimi, tudi 15-odstotnimi popusti, že ob 

prvem obisku spodbudimo, da pogosteje naredite nekaj zase. V enem letu se 
nam je pridružilo že več kot 12.000 članov. Na prihodnjih treh straneh vam 

predstavljamo aktualne sezonske programe, redne programe dobrega počutja in zdraviliške 
programe Thermane Laško. Izberite program po svoji meri in se odločite za eno izmed klubskih 
kartic, s katero bo svet Thermane ne zgolj prijeten, sproščujoč in zdrav, temveč tudi dostopnej-
ši! Izbirate med Zlato in Modro kartico, otrokom do 15. leta pa je namenjen Vodomček club. 

Zlata kartica Thermana club
Zlato kartico in z njo članstvo v Thermana clubu si lahko pridobi oseba nad 
15. letom starosti, ki pravilno izpolni pristopnico in poravna letno članarino v 
višini 20 EUR. Članarina se poravna pred koriščenjem članskih ugodnosti, velja 
eno leto od dneva vplačane članarine, ugodnosti pa veljajo takoj.
Zlata kartica vam prinaša takojšnjih 15 % popusta in vrsto privlačnih ugodnosti:
•    15 % popusta na veljavne cene penzionov in programov, kopaliških, wellness in zdravstvenih storitev.
•    5 % popusta na gostinske storitve (ob enkratnem nakupu za najmanj 100 EUR). 
•    15 % popusta na storitvene darilne bone.  
•    Z zbiranjem bonusnih točk do nagrad za zvestobo: vsak nakup v višini 1 EUR prinese eno točko. 
•    Ugodnosti priporočil: za vsakega prijatelja, ki pride v Thermano po vašem priporočilu,  vas bomo nagradili. 
•    Možnost koriščenja posebnih ugodnosti za člane kluba: ob vsaki novi številki časopisa Moja Thermana za vas  
      pripravimo tudi katalog izdelkov in storitev s posebno ugodno ponudbo za člane Thermana cluba. 
•    Prejemanje rednih informacij o programih in storitvah Thermane Laško: na ta način ste seznanjeni z vsemi novostmi. 
•    Možnost sodelovanja v nagradnih igrah. 
•    Letno srečanje imetnikov kartic.

Modra kartica Thermana club 
Članstvo imetnikov Modre kartice Thermana club je brezplačno, veljavnost je dve 
leti od včlanitve, ponovno pa se potrdi z vsakim novim nakupom. Modro kartico 
si lahko pridobi oseba nad 15. letom starosti, ki pravilno izpolni pristopnico. 
Modra kartica vam z brezplačnim članstvom prinaša takojšnjih 5 % popusta in 
vrsto privlačnih ugodnosti:  
•    5 % popusta na veljavne cene penzionov in programov, kopaliških, wellness in zdravstvenih storitev.
•    5 % popusta na storitvene darilne bone. 
•    Z zbiranjem bonusnih točk do nagrad za zvestobo: vsak nakup v višini 1 EUR prinese eno točko.
•    Ugodnosti priporočil: za vsakega prijatelja, ki pride v Thermano po vašem priporočilu, vas bomo nagradili. 
•    Možnost koriščenja posebnih ugodnosti za člane kluba: ob vsaki novi številki časopisa Moja Thermana za vas     
      pripravimo tudi katalog izdelkov in storitev s posebno ugodno ponudbo za člane Thermana cluba. 
•    Prejemanje rednih informacij o programih in storitvah Thermane Laško: na ta način ste seznanjeni z vsemi novostmi.
•    Možnost sodelovanja v nagradnih igrah. 
•    Letno srečanje imetnikov kartic.

 Vodomček club (za otroke)  
V Thermani Laško so nam otroci pomembni gostje. Zato smo posebej za njih 
pripravili otroško klubsko kartico Vodomček, ki poleg rednih popustov prinaša 
še dodatne 15-odstotne popuste in pa seveda privlačno dogajanje, povsem 
po meri otrok. Član je lahko oseba do dopolnjenega 15. leta starosti. Članstvo 
v klubu se vsako leto avtomatično podaljša, preneha pa s pisnim preklicem 
oziroma ko član dopolni 15 let. 
Vodomček club z brezplačnim članstvom prinaša številne ugodnosti:
•    15 % popusta na programe in penzionske storitve (popust se sešteva z rednimi popusti za otroke).
•    Kopanje je ob vsakem obisku ugodnejše za 15 %.
•    Rojstni dan prinese čestitko in darilo. 
•    Možnost koriščenja posebnih ugodnosti za člane kluba, s katerimi skrbimo, da Thermanin svet otroških 

doživetij ni le ugodnejši, ampak tudi zabavnejši. 
•    Redne informacije o programih, v katerih člane še posebej obveščamo o novostih, dogajanju in posebnih 

ponudbah za družine ter tudi o zanimivih brezplačnih izobraževalnih delavnicah. 
•    Možnost sodelovanja v nagradnih igrah z zanimivimi nagradam.
•    Letno srečanje imetnikov kartic. 
•    Tudi v Vodomčkovem kotičku v Termalnem Centru Wellness Parka Laško se ves čas nekaj dogaja. Otroci v 

družbi Vodomčka uživajo, starši pa se lahko brezskrbno posvetijo svojemu svetu razvajanja, sprostitve, zdravja  
in dobrega počutja.

Ugodnosti za vse kartice lahko koristite le ob predložitvi veljavne članske izkaznice. 

Klubske kartice lahko pridobite na prodajnih mestih v hotelih Thermane ali na spletni strani 
www.thermana.si. Vse informacije so na voljo na brezplačni številki 080 81 19.

5 % popusta na veljavne cene penzionov in programov, kopaliških, wellness in zdravstvenih storitev.

15 % popusta na veljavne cene penzionov in programov, kopaliških, wellness in zdravstvenih storitev.
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THERMANINI PROGRAMI12.

Za vse, ki po napornem delovnem 
tednu potrebujete malo spremem-
be. Povsem sproščeno ali pa bolj 
aktivno preživet konec tedna, v 
družbi partnerja, družine ali prija-
teljev.  

Program vsebuje:  
• bivanje v standardni dvopo-

steljni sobi (izbirate lahko med 
bivanjem v hotelih Wellness 
Park Laško ali Zdravilišče Laško 

• 1 x gratis darilni bon v vredno-
sti 10 € za wellness storitve

12
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VIKEND 
PAKET
Sprostitev po napornem 
tednu
 
Podarimo vam gratis 
darilni bon   
Od 141 € dalje za 3 dni 
(2 polpenziona)

ROMANTIČNI 
ODDIH V DVOJE
Z razvajanjem do 
prerojene ljubezni
 
Kopel ob soju sveč, 
svežina penečega vina, 
zajtrk v postelji …   
Od 389 € dalje za 3 dni 
(2 polpenziona) za 2 osebi

Program vsebuje: 
• polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja)
• neomejeno kopanje in savnanje v hotelih Wellness Park in Zdravilišče 

Laško (tudi na dan odhoda)
• dnevno uporabo fitnes centra
• možnost uporabe brezžičnega interneta v sobi
• uporabo kopalnega plašča 
• GRATIS darilni bon v vrednosti 10 € za wellness storitve
• program animacije, sprostitve in rekreacije

THERMANA VAS RAZVAJA
Popolno razvajanje za pol cene. Druga oseba 50 % 
popusta!

14. september – 28. oktober 2011 in 6. november– 
28. december 2011
Za 2 osebi 3 dni (2 noči) že od 178,50 €; cena velja za imetnike Zlate kartice

Program vsebuje: 
• bivanje v dvoposteljni sobi stan-

dard, na osnovi polpenziona 
• pijačo dobrodošlice
• neomejeno kopanje, savnanje in 

fitnes
• uporabo kopalnega plašča
• brezplačen dostop do brezžičnega 

interneta
• gratis darilni bon v vrednosti 10 €
• 2 x brezplačno vožnjo z Bobkar-

tom na Celjski koči
• program animacije, sprostitve in 

rekreacije

EKO JESENSKE 
POČITNICE
Aktivne jesenske počitnice 
z EKO animacijo!

28. oktober – 6. no-
vember 2011
2 x polpenzion že od 110,5 €; 
1. otrok do 12. leta gratis, 
ostali otroci do 7. leta gratis; 
cena velja za imetnike Zlate 
kartice

Program vsebuje: 
• namestitev v dvoposteljni sobi standard, na osnovi polpenziona
• neomejen vstop v bazene in savne hotela Wellness Park Laško in Zdravilišče Laško
• 1 x dnevno vstop v fitnes
• uporabo kopalnega plašča
• brezplačni dostop do brezžičnega interneta
• 1 x gratis darilni bon v vrednosti 10 € za koriščenje wellness ali zdravstvenih 

storitev pri bivanju 3 noči, 2 x darilni bon pri bivanju 5 noči
• silvestrovanje

NOVO LETO
V novo leto v svetu termalnih užitkov

28. december 2011 − 3. januar 2012
3-dnevni paket z vključenim silvestrovanjem že od 236,25 €; cena 
velja za imetnike Zlate kartice in ob rezervaciji do 15. oktobra 2011 
Minimalno bivanje 3 noči

Program vsebuje: 
• bivanje v dvoposteljni sobi stan-

dard, na osnovi polpenziona
• neomejeno kopanje, savnanje in 

fitnes
• uporabo kopalnega plašča
• brezplačen dostop do brezžične-

ga interneta
• darilni bon v vrednosti 10 € za korišče-

nje wellness ali zdravstvenih storitev
• smučarsko vozovnico na smuči-

ščih Celjska koča in Golte 
• program animacije, sprostitve in 

rekreacije

WELLNESS SKI 
PAKET
Po smučanju na kopanje 
in savno!

Od 6. novembra 2011 
do konca smučarske 
sezone 2011/2012
3 x polpenzion že od 160,65 €; 
cena velja za imetnike Zlate kar-
tice. V času zimskih počitnic od 17. 
do 26. februarja 2012 1. otrok do 
12 leta gratis, ostali otroci do 7. leta 
gratis; minimalno bivanje 3 noči

Program vsebuje: 
• namestitev v standardni sobi za 

dve osebi, na osnovi polpenziona 
(2 polpenziona)

• neomejeno kopanje, savnanje in 
fitnes

• 1 cocktail Valentino za 2 osebi
• 2 x gratis darilni bon v vrednosti 10 € 

za koriščenje wellness storitev
• program animacije, sprostitve in 

rekreacije 
• doplačilo za Valentinov ples 
      10. februarja 2012

VALENTINOV 
VIKEND
Razvajanje in sprostitev, v 
znamenju Valentina 

10. – 14. februar 2012
Za 2 osebi 2 noči že od 244,37 €; 
cena velja za imetnike Zlate kartice

Napovedujemo 

Napovedujemo po-
sebno ponudbo ob 
velikonočnih in pr-
vomajskih praznikih. 
Več o ponudbi in ce-
nah programov do-
stopno na www.ther-
mana.si ali na 080 81 
19 po 15. novembru 
2011. Prvi otrok do 
12. leta bo imel brez-
plačno bivanje, priča-
kujete pa lahko bogat 
program animacije 
za otroke. 

Velikonočni    
vikend 

(6. – 9. april 2012) 

Prvomajske 
počitnice
(27. april – 6. maj 2012)

Sezonski programi – jesen in zima v 
Thermani Laško
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Laško že dolgo slovi po romantič-
nih kopelih in uživanjih v dvoje. 
Pričakujejo vas kopel ob soju sveč, 
svežina penečega vina, zajtrk v po-
stelji …  

Program vsebuje:  
• bivanje v standardni dvopo-

steljni sobi (izbirate lahko med 
bivanjem v hotelih Wellness 
Park Laško in Zdravilišče Laško) 

• 3-dnevni paket poleg bivanja 
vsebuje še: na dan prihoda 1 x 
kopel Poezija ljubezni (v Well-
ness Parku Laško) oziroma 1 x 
Zlato kopel (v Zdravilišču La-
ško), penino v sobi in svečano 
večerjo v restavraciji à la carte. 
Na dan odhoda je postrežba 
zajtrka v sobo, soba pa je na 
voljo do 12. ure

• Program vsebuje še: v primeru 
bivanja v Wellness Parku Laško 
2 x wellness masažo (50 min.), 
v primeru bivanja v Zdravilišču 
Laško pa 2 x masažo z medom 
(20 min.)

Idealen program za vse tiste, ki si 
lahko utrgate čas kar med tednom. 
Teden je tako lepši, ob tem pa še 
privarčujete! 

Program vsebuje:  
• bivanje v standardni dvopostelj-

ni sobi (izbirate lahko med bi-
vanjem v hotelih Wellness Park 
Laško ali Zdravilišče Laško) 

• 1 x gratis darilni bon v vrednosti 
10 € za wellness ali zdravstvene 
storitve

NA ODDIH MED 
TEDNOM 
Naj delavnik postane 
sprostitev
 
Kopanje, savnanje … 
Uživanje!  
126 € za 3 dni (2 polpenziona) 
(nedelja–petek) 

Medeni program je odlična izbira 
za vse, ki želite svojo energijo in 
ravnovesje črpati iz narave. Poleg 
nastanitve vključuje zgodbo mede-
nega razvajanja v wellness centrih 
hotelov Thermane Laško.

Program vsebuje:  
• bivanje v standardni dvopo-

steljni sobi (izbirate lahko med 
bivanjem v hotelih Wellness 
Park Laško ali Zdravilišče Laško) 

• 1 x medeno – mlečno kopel z masa-
žo in pilingom v Zdravilišču Laško

• 1 x medeno – mlečno osvežilno 
nego obraza

• medeno presenečenje

MEDENI 
PROGRAM  
Med, simbol zdravja in 
dobrega počutja
 
Od 316 € dalje za 5 dni 
(4 polpenzioni)  

So vam morda bližje tradicionalne 
tajske masaže? Izberite torej spro-
stitev s pridihom azijske filozofije 
in si ustvarite kratek sprostitveni 
oddih po vaši meri. 

Program vsebuje:  
• bivanje v standardni dvopo-

steljni sobi v hotelu Wellness 
Park Laško (namestitev s po-
gledom na reko Savinjo)

• 1 x Thai – masažo s toplimi 
zelišči in aromatičnimi olji (50 
min.)

• 1 x postrežbo zajtrka v sobo
• 1x vstop v sauno

THAI  
Sprostitev s pridihom 
azijske filozofije
 
Prepustite se spretnim 
rokam Tajk
230 € za 3 dni (2 polpenziona)

PIVSKA 
WELLNESS 
PRAVLJICA 
Črpanje dobrega poču-
tja iz pivskega zlata
 
Za vse, ki v Laškem 
spoštujete pivovarsko 
tradicijo
269 za 4 dni 
(3 polpenzioni)

185-letna tradicija varjenja piva 
v Laškem daje celotnemu mestu 
prav poseben pečat. Tradicija, ki jo 
spoštuje tudi Thermana, ki je pi-
vsko maslo vtkala v prav posebno 
sproščujočo masažo. Okusite jo in 
svoje bivanje popestrite z obiskom 
Pivovarne Laško.

Program vsebuje:  
• bivanje v standardni dvopo-

steljni sobi v hotelu Wellness 
Park Laško 

• 1 x celotno wellness masažo s 
pivskim maslom (50 min.)

• 1 x obisk Pivovarne Laško z de-
gustacijo piva (samo ob sredah)

BODY SLIM  
Za manj kilogramov, lepšo 
postavo in boljše počutje
 
S celostnim pristopom do 
odličnih rezultatov 
Od 769 € za 8 dni 
(7 polpenzionov)

Program temelji na revolucionarni 
tehnologiji FuturaPro, ki v enem 
aparatu združuje več različnih 
tehnologij oblikovanja telesa ter 
po principu krčenja mišic in opti-
malne celične modulacije dosega 
odlične rezultate pri izgubi ma-
ščobnih oblog, oblikovanju telesa 
in izboljšanju tonusa kože. Poleg 
tega program vključuje prehransko 
svetovanje in izdelavo programa 
telesne vadbe. 

Program vsebuje:  
• bivanje v standardni dvopo-

steljni sobi (izbirate lahko med 
bivanjem v hotelih Wellness 
Park Laško ali Zdravilišče La-
ško)

• 7 x polni penzion
• 1 x pregled pri zdravniku, 1 x 

meritev telesa s prehranskim 
svetovanjem

• 7 x 1 l mineralne vode
• 5 x jogo ali jutranjo telovadbo, 

7 x biostimulacijo telesa (40 
min.), 1 x naravno nego za iz-
gubo centimetrov (45 min.), 1 x 
negovalni oblikovalni anticelu-
litni tretma (60 min.), 1 x limfno 
drenažo (60 min.), 1 x masažo 
Udvartana – čiščenje (90 min.)

• neomejen vstop v savno
• izdelavo programo telesne vadbe
• aquaaerobiko

Program vsebuje:  
• bivanje v standardni dvopostelj-

ni sobi (izbirate lahko med bi-
vanjem v hotelih Wellness Park 
Laško ali Zdravilišče Laško), na 
osnovi polpenziona (samopo-
strežni zajtrk in večerja)

• 1 x svetovanje pomlajevalne li-
nije Priori (15 min.)

• 2 x predstavitveni tretma Priori 
(20 min.)

• 2 x kombinirani tretma Priori 
(90 min.)

• neomejeno kopanje, fitnes in 1 x 
vstop v savno

• program animacije, sprostitve 
in rekreacije

PROGRAM 
UPOKOJENCI 55+ 
Poseben program samo 
za upokojence!
 
3 noči že od 164 € 

Program vsebuje:  
• pijačo dobrodošlice
• bivanje v standardni dvopo-

steljni sobi (izbirate lahko med 
bivanjem v hotelih Wellness 
Park Laško ali Zdravilišče La-
ško, na osnovi polpenziona

• neomejeno kopanje, fitnes v 
Wellness Parku Laško in Zdra-
vilišču Laško (tudi na dan od-
hoda)

• gratis darilni bon v vrednosti 
10 € za wellness ali zdravstve-
ne storitve

• program animacije, sprostitve 
in rekreacije

POMLAJEVALNI 
PROGRAM PRIORI 
Zaustavite proces 
staranja …
Odlično tako za ženske 
kot moške

Možni termini od 
četrtka do nedelje ali od nedelje do 
četrtka (med tednom bivate za isto 
ceno 1 dan dlje)
Od 387 € dalje za 4 dni (3 noči)

Programi dobrega počutja in zdraviliški programi vsebujejo neomejen vstop v bazene 
družbe Thermana, vstop v fitnes, brezplačno uporabo kopalnega plašča, brezplačen 

dostop do brezžičnega interneta ter pester program animacije, sprostitve 
in animacije. Na vse programe veljajo popusti za imetnike 

kartic Thermana Cluba. Cene so veljavne 
od 3. januarja do 28. decembra 2012.



Zdraviliški programi

PROGRAM 
ZDRAVJA
Vrelci termalne vode, 
zdravilni postopki, 
terapije in strokovno 
osebje zagotavljajo 
kakovostne zdravstvene 
storitve

Terapije po 
nasvetu zdravnika
Od 489 € dalje za 8 dni (7 
polnih penzionov)

Zdravje je naše največje bogastvo. 
Negujmo ga! Izberimo program, 
kjer lahko v prijetnem zdraviliškem 
okolju in v sožitju zdravilnih moči 
termalnih vrelcev ob strokovnem 
zdravstvenem mnenju storimo prav 
tisto, kar potrebuje naše telo, da lah-
ko obnovi svoje moči. Ob dveh pre-
gledih pri specialistu fizikalne in re-
habilitacijske medicine vam program 
omogoča 10-odstotni popust na vse 
terapije po nasvetu zdravnika.

Program vsebuje:  
• bivanje v standardni dvopo-

steljni sobi (izbirate lahko med 
bivanjem v hotelih Zdravilišče 
Laško ali Wellness Park Laško)

• polni penzion
• 2 x pregled pri specialistu fizi-

kalne in rehabilitacijske medici-
ne z mnenjem

• 10 % popusta na terapije po 
nasvetu zdravnika

• neomejen vstop v bazene
• dnevni vstop v fitnes po nasve-

tu zdravnika
• 10 % popusta na nego

Naročite svoj brezplačni izvod Moje Thermane na urednistvo@thermana.si
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ZDRAVILIŠKO 
ZDRAVLJENJE
Za osebe z napotnico 
za ambulantno 
zdraviliško 
zdravljenje in za 
goste, spremljevalce 
koristnikov napotnice 
Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije

Polni penzion, 
terapije na napotnico
Od 62 € dalje za minimalno bi-
vanje 8 dni (7 polnih penzionov)

Zdravljenje v zdravilišču, na katere-
ga ste napoteni na osnovi predloga 
osebnega ali zdravnika specialista, 
prinaša bistveno izboljšanje zdra-
vstvenega stanja, povrnitev funk-
cionalnih in delovnih sposobnosti, 
preprečitev napredovanja bolezni 
ali slabšanja zdravstvenega stanja, 
s tem pa tudi zmanjšanje pogostno-
sti zadržanosti od dela. Ob odlični 
zdravstveni oskrbi in zdravilni moči 
termalnih vrelcev je prijetno in bolj 
sproščeno zdraviliško okolje tisto, ki 
še dodatno izboljša rezultate. 

Izbirate lahko med bivanjem v ho-
telih Wellness Park Laško in Zdra-
vilišče Laško. 

ZDRAVILIŠKA 
OSKRBA
Pomoč in zdravstvena 
nega osebja v prijetnem 
zdraviliškem okolju 

24-urna zdravstvena 
nega, daljše bivanje po 
ugodni ceni  
59 € na dan za minimalno 
bivanje 29 dni (28 polnih 
penzionov)

Program zdraviliške oskrbe je pra-
všnji za vse tiste, ki potrebujete dalj-
šo zdraviliško oskrbo, pa naj bo ta na 
negovalnem oddelku ali v hotelskem 
delu. Pripravili smo program z mini-
malnim bivanjem 29 dni, ki glede na 
dolžino prinaša posebne ugodnosti 
tako pri bivanju kot tudi vseh zdra-
vstvenih storitvah po nasvetu zdrav-
nika.

Program vsebuje:  
• bivanje v dvoposteljni sobi na 

negovalnem oddelku ali v ho-
telskem delu v hotelu Zdravili-
šče Laško

• 1 x dnevno kopanje v bazenu ali 
1 x tedensko kopanje v Hubbar-
dovi kadi (po nasvetu zdravni-
ka)

• 1 x pregled pri zdravniku speci-
alistu (ob sprejemu)

• 1 x posvet pri specialistu fizikal-
ne in rehabilitacijske medicine

• 10 % popust na nego ali na 
pomoč pri dnevnih aktivnostih 
ter na zdravstvene ali wellness 
storitve

Ambulante in 
posvetovalnice  
v Zdravilišču Laško
V Zdravilišču Laško lahko za nasvete, kako odpraviti različne zdravstvene teža-
ve, vedno povprašate v naslednjih ambulantah in posvetovalnicah:

Fiziatrična ambulanta: 
Svetovali vam bodo specialisti fizikalne medicine in rehabilitacije Zdravilišča 
Laško. Pregled je možen tudi z napotnico izbranega zdravnika.

Ortopedska posvetovalnica: 
Svetovali vam bodo specialisti ortopedi iz Ortopedske bolnišnice Valdoltra in 
specialist ortoped iz Bolnišnice Celje.

Ambulanta za akupunkturo: 
Svetovali vam bodo specialisti fizikalne  medicine in rehabilitacije Zdravilišča Laško.

Nevrokirurška posvetovalnica: 
Svetoval vam bo mag. Igor Tekavčič dr. med., spec. nevrokirurg iz Kliničnega 
centra Ljubljana.

Nevrološka posvetovalnica: 
Svetoval vam bo Marko Zupan, dr. med., spec. nevrolog iz Bolnišnice Celje.

Revmatološka posvetovalnica: 
Svetoval vam bo Dean Sinožič, dr. med., specialist interne medicine iz Splo-
šne bolnišnice Celje.

Gastroenterološka posvetovalnica: 
Svetoval vam bo mag. Miroslav Vujasinović, dr. med., spec. gastroenterolog 
iz bolnišnice Slovenj Gradec.

Posvetovalnica za boreliozo in druga infekcijska stanja: 
Svetoval vam bo mag. Branko Šibanc, dr. med., spec. infektolog.

Manualna in osteopatska posvetovalnica: 
Svetoval vam bo Sergey Verbitskiy, dr. med.

Logopedska posvetovalnica: 
Svetovala vam bo Vlasta Zupanc Isoski, univ. dipl. logopedinja.

Ultrazvočna (UZ) posvetovalnica: 
Svetovala vam bo Suzana Isakovič, dr. med.

Kiropraktična ambulanta: 
Svetoval vam bo Veršinin Andrej, dr. med., ortoped, revmatolog in specialist 
manualne medicine. 

Alergološka ambulanta, posvetovalnica za bioresonanco: 
Svetovala vam bo Mettler Amalia dr. med, specialist pediater alergolog (na-
ročanje na tel. 031 319 475).

Dermatovenerološka ambulanta: 
Svetoval vam bo Slobodan Vujasinovič, dr. med., spec. dermatovenerolog 
(naročanje na tel. 03 7345 266).

Hidrokolonoterapija: 
Naročanje na tel. 040 595 936.

Informacije in rezervacije: +386 (0)3 734 57 00, 
info@thermana.si, www.thermana.si

Naročite svoj brezplačni izvod Moje Thermane na urednistvo@thermana.si
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drugimi. V nadaljevanju pa − ko smo podrobneje spoznali kompleksnost in 
pozitivne vplive ideje trajnostnega turizma ter bolj ozavestili svojo vlogo 
in tudi odgovornost pri ohranitvi okolja – pa nismo več oklevali. Dodatne 
spodbude so prišle še iz Slovenske turistične organizacije, ki so nas usmer-
jale k trajnostnemu turizmu kot tistemu razvojnemu konceptu, ki je prava 
pot za slovenski turizem in ki je edini lahko konkurenčen tudi na daljši rok. 
Posamezne elemente okolju odgovornega ravnanja in vključevanja lokalne 
identitete in kulturne dediščine smo že več let postopoma uvajali v našo 
ponudbo. A ker smo želeli svoje udejstvovanje na tem področju še ura-
dno certificirati in oznaniti navzven, smo vse skupaj osmislili s pridobitvijo 
okoljskega znaka marjetica. 

Kaj vse šteje?
Danes lahko poleg tistega prvotnega navedemo še veliko vzrokov, zaradi katerih 
se zavzemamo za lepši jutri. Gre za zavedanje, da: 
1. lahko znatno zmanjšamo obseg negativnih vplivov na okolje in naravo,
2. moramo prevzeti odgovornost za učinke, ki jih ima naša dejavnost na okolje, 
3. sta poslovni uspeh in okolje močno soodvisna, 
4. naravni viri niso neskončni, 
5. naša dejavnost temelji na ohranjenem naravnem in družbenem okolju ter da 
     neodgovorno ravnanje do okolja pomeni uničevanje našega temeljnega kapitala, 
6. so naši gostje vse bolj ozaveščeni, naklonjeni zelenim možnostim ter  
    da je varovanje okolja visoko na njihovi lestvici vrednot, zato od 
    ponudnika pričakujejo odgovorno ravnanje,
7. po izkušnjah, še posebej pa po raziskavah sodeč, gostje najbolj cenijo naravne 
     dejavnike – ohranjene − in to pri izbiri počitniških destinacij in objektov tudi iščejo,
8. želimo postati zgled drugim.

Vsak je pomemben člen – tako zaposleni kot gostje
Naša zelena zgodba, h kateri smo se zavezali s pridobitvijo okoljske marjetice, 
pa bo uspešna le, če bomo vanjo verjeli in k njej prispevali vsi – tako zaposle-
ni kot tudi vi, dragi gostje. Želimo, da nas kot gostje podprete in sodelujete z 
nami. Da pazite na porabo vode, da sob ne zračite po nepotrebnem z odpira-
njem oken (saj se sveži zrak v sobe dovaja avtomatsko), da ločujete odpadke, 
gospodarno ravnate s hotelsko kozmetiko in perilom ... pa tudi, da ste odprti 
do naših lokalno obarvanih zgodb, kot so pivovski in medeni tretmaji, da se 
pridružite eko animaciji in še in še. O vsem vas bomo tako v Moji Thermani 
kot tudi takrat, ko boste pri nas, vestno obveščali, v upanju, da nam boste 
pomagali skrbeti za svežino naše »marjetice«.

Znak za okolje (okoljska marjetica)
Znak za okolje Evropske unije (Eco-label flower oziroma okoljska mar-
jetica) odlikuje izdelke oziroma storitve, ki izpolnjujejo visoke okoljske 
standarde in visoka merila glede uporabnosti – pridobiti pa ga je mogo-
če za različne kategorije izdelkov ali storitev, med njimi so na področju 
turizma turistične nastanitvene zmogljivosti in posebej kampi. Okoljska 
marjetica pomeni za njenega pridobitelja dodano vrednost in konku-
renčno prednost – hkrati pa ga zavezuje k trajni strategiji varovanja oko-
lja, za kupca pa potrdilo, da je ravnanje resnično okoljsko odgovorno. 

Nova eko storitev v Thermani – eko pranje avtomobila
Medtem ko se razvajate v hotelih Thermane, lahko izberete 100-odstotno eko-
loško čiščenje vašega vozila s tehnologijo čiščenja vozil SafeShine brez upora-
be vode in elektrike ter z uporabo biološko razgradljivih sredstev. To pomeni, 
da v primerjavi s klasičnim čiščenjem prihranite kar 150 litrov pitne vode. Či-
ščenje se izvaja na parkirnih prostorih hotela, brez vožnje do avtopralnice.

Tudi naše pisarne postajajo okolju prijaznejše
Glede na to, da več kot tretjino dneva preživimo na delovnem mestu, se mo-
ramo zavedati, da včasih tudi z opravljanjem svojih vsakodnevnih delovnih 
obveznosti in z nekaterimi slabimi navadami, ki so se prikradle v vsakodnev-
no rutino, negativno vplivamo na okolje. 

Ker nam ni vseeno, v kakšnem okolju živimo, in ker se zavedamo, da vsa-
ko dejanje šteje, smo se v podjetju Thermana odločili, da v svoje pisarniško 
poslovanje vnesemo nekaj novosti in ukrepov ter s tem omilimo negativne 
vplive na okolje in naravo. »Ozelenitev« naših pisarn poteka v okviru aktivno-
sti, ki smo si jih zastavili v naši okoljski politiki. Osredotočili smo se na nasle-
dnje okoljske kazalce in področja: odpadki in snovni tok, poraba energije in 
vode, transport in dobro počutje. Vse zaposlene bomo seznanili s sprejetimi 
ukrepi, v naslednji fazi pa ravnanje tudi ustrezno certificirali.

Wellness Park Laško za 
svoja prizadevanja za okolje 
prejel okoljski znak EU
Metka Krivec, vodja hotela Wellness Park Laško

Čeprav trajnostni turizem v svetu, vse bolj tudi v Sloveniji, imenujemo zeleni turizem in so 
barve, s katerimi komuniciramo ta turizem, kar praviloma zelene, pa le-ta močno presega 
ozko razumevanje vidika varovanja okolja. Ne gre torej zgolj za omejevanje vplivov na naravno 

okolje – kot so zmanjšanje porabe energije in vode, uporaba alternativnih 
virov energije, ločevanje in zmanjševanje odpadkov, uporaba okolju 

prijaznih čistil itd., čeprav ta ravnanja seveda pomembno prispevajo k 
zmanjševanju vplivov na okolje, še posebej v turizmu, kjer hoteli veljajo 
za enega od največjih potrošnikov vode in energije. Trajnostni turizem 
pokriva tri stebre delovanja – poleg okoljskega sta tu še družbeno-
kulturni in ekonomski.

Ob ohranjanju narave trajnostni turizem pomeni torej tudi to, da spoštujemo in čr-
pamo iz družbenega okolja, v katerem živimo – kar pomeni, da v svojo ponudbo 
vključujemo lokalne elemente, kulturno dediščino, ponudbo gradimo na identiteti 

kraja, da cenimo in promoviramo tisto, kar je lokalno in avtentično, da zaposlujemo lokalne ljudi, da 
vključujemo ekološko hrano, pridelano v lokalnem okolju. Ob tem pa je pomemben tudi ekonomski učinek, saj mora ta vrsta 
turizma omogočati razvoj pa tudi delovanje na daljši rok, pozitivni učinki pa se morajo odražati v lokalnem okolju. 

Trajnostni turizem – ne le trend, temveč filozofija delovanja
Danes praktično v vseh gospodarskih panogah vse več podjetij prepoznava priložnost prav v trajnostnem razvoju in se 
zaveda, da bodo lahko konkurenčna na dolgi rok le, če bo njihovo ravnanje odgovorno do vseh, ne zgolj do okolja. Še 
posebej v turizmu – saj je njegov največji kapital prav ohranjeno okolje − trajnostni razvoj postaja jasno izražen trend, 
tako v svetu kot tudi vse bolj v Sloveniji. A nikakor ne trend, ki se bo izpel, saj trajnostni turizem ni zgolj vrsta turizma ali 
modna muha. Je način odgovornega delovanja, ki je usmerjeno v prihodnost, a vrednost ustvarja že danes.

Je vsako zeleno ravnanje res zeleno?
Hkrati je zaradi dejstva, da je zeleno delovanje močen trend, vse več zavajanja, tako imenovanega »zelenega pranja«. Zato za 
potrošnike postajajo neprecenljive razne okoljske certifikacijske sheme, ki jim dajejo jasne in verodostojne informacije o zele-
nem ravnanju podjetij. Med najbolj uveljavljenimi je prav okoljska marjetica – uradni okoljski znak Evropske unije. V Sloveniji 
je torej Thermana s hotelom Wellness Park Laško šele drugo turistično podjetje, ki se ponaša s tem znakom, ta hip še majhni 
družbi certificiranih podjetij pa naj bi se kmalu pridružila še turistična kmetija na zreškem Pohorju in kamp v Posočju.

Kako trajnostni turizem razumemo v Thermani Laško?
Trajnostni turizem – h kateremu smo se zavezali v Thermani Laško in to svojo zavezo tudi uradno potrdili z nedavno 
pridobitvijo okoljske marjetice – razumemo v vsej njegovi kompleksnosti, a s preprostim poslanstvom. Odgovorno se 
obnašati do našega naravnega in družbenega okolja, in to tako, da pridobimo vsi – tako naši gostje (kakovostnejšo po-
nudbo, bolj poglobljeno izkušnjo, z manjšim ogljičnim odtisom), prebivalci (odgovoren turizem, ki spoštuje ljudi in okolje) 
kot tudi mi kot podjetje (znižanje stroškov, boljša pripravljenost na zakonodajo, bolj motivirani in kakovostni kadri, boljši 
ugled in sposobnost ter priložnost pritegniti zahtevnejše segmente gostov).

Številne zelene aktivnosti
Pridobitev okoljske marjetice pomeni, da izpolnjujemo zahtevna merila. Prizadevamo si za manjše onesnaževanje zraka, 
varčnejšo porabo energije in drugih naravnih virov, manjše onesnaževanje okolja ter okolice – prav na ta področja se 
usmerja tudi večji del zahtevanih meril v okviru marjetice, ob tem pa v Thermani v zadnjih nekaj letih razvijamo tudi 
druge vidike trajnostnega turizma, ki so pogosto prezrti. 

Wellness ponudbo temeljimo na lokalnih dejavnikih – razvijamo edinstvene medene in pivovske tretmaje (slednje 
predstavljamo na strani 6, o medenih zgodbah pa smo že večkrat pisali). Razvijamo lokalno, sezonsko in ekološko ku-
linarično ponudbo (o zgodbah, ki jih ustvarjajo naši kulinarični mojstri, preberite več na strani 21). Goste z zdraviliškim 
vlakom in z raznimi ugodnostmi spodbujamo k uporabi javnih prevozov. V programe vključujemo odkrivanje bližnje oko-
lice ter njene kulturne in naravne dediščine – v identiteti Thermane se vse bolj odsevata bogata zdraviliška in pivovarska 
tradicija tega mesteca ob Savinji. Razvili smo razgibano in privlačno eko animacijo (ki jo predstavljamo na strani 20), ki 
temelji na vključevanju lokalnih ljudi in zgodb ter goste usmerja k spoštovanju avtentičnega. Razvijamo zelena poslovna 
srečanja. Ob tem izvajamo še vrsto posameznih aktivnosti sodelovanja z lokalnim okoljem in zmanjšanja vplivov na 
okolje, o katerih vas sproti obveščamo v Moji Thermani. 

Kaj nas je vodilo k pridobitvi okoljske marjetice?
Razlogov za odločitev je bilo precej. Redno spremljamo trende razvoja turizma tako doma kot v tujini. Biti moramo is-
kreni in priznati, da je novim pogledom v samem začetku botrovala predvsem želja najti konkurenčno prednost pred 



Pomembna sta opazovanje in pogovor (spremenjen izraz obraza, glasno 
dihanje, spremenjen odnos do okolice, povečana zmedenost, spremenjen 
dnevni red spanja in prehranjevanja ...). Včasih je čezmerno pritoževanje 

zaradi bolečin sredstvo za pritegnitev pozornosti. Znanje o bolečini in 
dobro opazovanje negovalnega osebja sta v tem primeru najpo-

membnejši za oceno bolečine. 
Lajšanje bolečine pa je pogosto tudi oteženo, ker staro-

stnik preloži odločitev o svojem zdravljenju na družin-
ske člane. Ti so čustveno obremenjeni, ker so razpeti 

med svojcem, ki trpi, in strahom, da mu ne bi ško-
dili s preobilno uporabo analgetikov. 

Dodajmo življenju življenje
Zdrav človek je najpogosteje srečen in aktiven 
človek! Gotovo si boste mislili, da ste vse, kar 
bo v nadaljevanju zapisano, že tolikokrat sli-
šali. Pomislili boste, da to že veste in pozna-
te. Vendar – ali smo vse te informacije tudi 
ponotranjili, jih globoko razumemo in najpo-
membneje – tudi uporabljamo? Skrb za zdravje 

ima enostavne možnosti. Najpomembnejša sta 
osebna motivacija in redno vztrajanje. 

• Fizična aktivnost − največja skrivnost dobrega 
zdravja in počutja je v redni fizični aktivnosti, vsaj tri-

krat na teden. Primarna človeku in obenem najcenejša je 
hoja. Vsem gibalno oviranim in kroničnim bolnikom svetujem 

ohranjanje redne fizične aktivnosti na tisti način, ki ga zmorejo.
• Zdrav slog življenja − uravnotežena prehrana, obvladovanje zasvo-

jenosti, poslušanje svojega telesa in duše, »zdrava« organizacija vsakdanjika.
• Obvladovanje stresa − z umirjeno komunikacijo, izbiranjem prijaznih be-
sed in sprotnim reševanjem težav. Distancirajmo se od neprestanega kritizira-
nja in ozavestimo razmerje med materialnimi in nematerialnimi vrednotami.
• Negovanje stikov s »pomembnimi drugimi« (s partnerjem, otroki, star-
ši, sorodniki, sošolci in sošolkami, sosedi, sodelavci …). Vedno znova se 
učimo medosebnih odnosov in poiščimo v življenju globlji pomen, ki se 
kaže v veselju, občudovanju ustvarjenega in pripadnosti!
• Negovanje našega bistva, lastnih notranjih potreb, ki nas umirjajo in 
osrečujejo.

Nikoli ni prepozno! 
Vedno lahko začnemo z zdravim načinom življenja. Tudi pozitivni rezultati 
se pokažejo prav kmalu! Raziskave starostnikov v domu starejših v Bostonu 

so pokazale, da so se jim ob redni vadbi za moč trikrat tedensko v 
10 tednih bistveno povečal obseg mišic v stegnu (za 2,7 %), 

mišična moč (za 113 %), hitrost hoje (za 12 %). V Ther-
mani smo pred poletjem na poseben način predsta-

vili vidik zdravja, ko se kljub nekaterim bolezenskim 
omejitvam zmore več, kot bi si lahko predstavljali. 

S člani Združenja bolnikov po kapi Slovenije smo 
pripravili razstavo njihovih izdelkov. Slike, izdelki 
ročnih spretnosti in izdelovanje na statvah so 
nam privabili na obraze izraze občudovanja in 
poklona.

V sodelovanju z Likovnim društvom Laško in 
Zvezo paraplegikov Slovenije je potekala likovna 

kolonija »Kapljica veselja«, kjer so umetniki ustvar-
jali čudovite podobe narave. Občudovali smo njiho-

vo veselje in izjemno je bilo doživeti njihovo slikanje z 
usti. Definicija zdravega načina življenja v naših hišah je 

široka. Vsebuje spodbujanje gostov k aktivnemu preživljanju 
prostega časa ter k ohranjanju pridobljenih veščin in pozitivnih izku-

šenj za okolje, kjer živijo.

Zdrav način življenja 
za danes in jutri
Jacinta Doberšek Mlakar, v. m. s., prof. zdravstvene vzgoje

Dejstva, da je vsak sam »oblikovalec« svojega 
življenja in seveda tudi zdravja, se ljudje pogosto 
ne zavedamo. Zdravje postane prava vrednota 
navadno šele takrat, ko zbolimo. Zdrav in akti-
ven življenjski slog že od otroštva je univerza-
len recept dobre naložbe v lastno zdravje.

Pričakovana življenjska doba se v civiliziranem sve-
tu podaljšuje, ob tem pa se rodnost ne povečuje. 
Vse bolj se viša starostna meja, ko so še smiselni 

večji medicinski posegi in intenzivna rehabilitacija. Zaradi 
teh dejstev je še kako pomembna nenehna krepitev zdravja, 
da bomo lahko v vseh življenjskih obdobjih, tudi v visoki starosti, 
vitalni in samostojni. 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v svojo strategijo 
»Zdravje za vse« vključila prizadevanja in programe z geslom »Dodajmo 
življenje letom«, čemur naj bi sledile ustanove, ki se ukvarjajo z zdravjem ljudi, 
posamezniki, ožja in širša socialna okolja. 

Kaj jemlje življenje letom?
Telesna neaktivnost (poležavanje, premalo hoje, sedenje pred TV …) je »rak rana« današnjega človeka in prva na negativnem 
seznamu škodovanja človekovemu zdravju. Sledi psihična neaktivnost (osamljenost, nekomunikativnost, nezainteresiranost, 
predvsem zaradi predolgega sedenja pred televizorjem in računalnikom), ki naredi človeka apatičnega za vrednote, medosebne 
odnose in osrečujoče preživljanje življenja. Neustrezno hranjenje, sladkorna bolezen, srčno-žilna obolenja in debelost so 
motnje in najpogosteje posledične bolezni neaktivnega in nezdravega življenjskega sloga. Pomenijo znižanje kakovosti 
življenja posameznika, lahko celo slabšo sposobnost samooskrbe in potrebo po vključevanju drugih oseb in zdravstvenih 

ustanov. Zanimiv je podatek medicinske raziskave, da od tisoč ljudi s čezmerno te-
lesno težo 120 ljudi zboli za sladkorno boleznijo (razlog je v preobremenje-

nosti trebušne slinavke zaradi prevelikega vnašanja ogljikovih hidratov). 
V primeru tisoč ljudi z normalno telesno težo pa so odkrili le 20 

primerov sladkorne bolezni.
Sodobnemu človek »jemljejo« življenje tudi različne odvisno-

sti, kot so droge, čezmerno uživanje alkohola in drugih ško-
dljivih substanc, kajenje cigaret, nekontrolirano igranje 
iger na srečo in računalniških iger, preživljanje večine 
prostega časa z nakupovanjem ter nenehno kontak-
tiranje preko facebooka, drugih oblik računalniških 
komunikacij in mobilnega telefona. Tako se sčasoma 
osiromašijo pristni medosebni odnosi, vrednote izgu-
bljajo pomen, okrni se govorna komunikacija. 
Na fizičnem in duševnem zdravju 
odvisne osebe se javljajo motnje.
Predvsem starejši ljudje se so-

očajo z motnjami čutil (vida, 
sluha, voha, okusa, ravno-

težja …), slabšim stanjem 
zobovja in gibal, kroničnimi 

boleznimi in uživanjem velike 
količine zdravil.

Kako je z bolečino pri 
starostnikih?

V novejšem času se doba življenja daljša. Četrtina prebivalstva zahodnega sveta je 
starejša od 75 let in v nekaj letih bo ta številka porasla do tretjine. Družba bo mo-
rala spremeniti odnos do starosti in način življenja se bo moral prilagoditi. Starostnik 
bo v prihodnje vedno bolj odvisen od svojih sposobnosti za preživetje. Nega starejšega 
pacienta z bolečino je zahtevnejša kot pri mlajšem pacientu. Starejši pogosto tajijo bolečino, 
nekateri zato, ker jo sprejemajo kot nujno spremljevalko starosti, drugi pa v strahu, da ne bodo 
dobri pacienti in bodo po nepotrebnem tratili čas zdravnika, ki zdravi njihovo osnovno bolezen.
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Kako v Thermani razumemo zdravje?
Definicija zdravega načina življenja v naši družbi dobrega počutja, Ther-
mani, je široka. Vsebuje spodbujanje gostov k aktivnemu preživljanju pro-
stega časa ter k ohranjanju pridobljenih veščin in pozitivnih izkušenj za 
okolje, kjer živijo.

Naročite svoj brezplačni izvod Moje Thermane na urednistvo@thermana.si



Bolečina v križu – če se ji 
hočemo upreti, moramo 
spremeniti način 
življenja Polona Rozoničnik, dipl. fizioterapevtka

Bolečina v križu je izkušnja, s katero se prej ali slej sreča skoraj 
vsak odrasel človek. Okoli 90 odstotkov ljudi doživi napad bolečine v križu 
vsaj enkrat v življenju, približno 50 odstotkov ljudi pa enkrat na leto. Bolečina v križu 
je najpogostejša bolečina gibalnega sistema in je eden od najpogostejših vzrokov, 
zaradi katerega ljudje poiščejo pomoč pri zdravniku. Prav tako je tudi med najpogo-
stejšimi vzroki absentizma – odsotnosti z dela. Lahko je akutna (traja do 6 tednov), 
subakutna (traja od 6 do 12 tednov) ali kronična (traja več kot 12 tednov). 

Zaradi kompleksne zgradbe hrbtenice so tudi vzroki za nastanek bolečine številni. Prizadeta je lahko mišica, 
ligament, vretence, hrbtenjača, živec ali medvretenčna ploščica. Najpogosteje pa je bolečina v križu po-
sledica nestabilne ledvene hrbtenice ter predčasne degeneracije medvretenčne 

ploščice, ki se razvijeta zaradi nepravilnega oziroma preveč statičnega načina 
življenja. Napačna drža, težko fizično delo, dolgotrajni prisilni položaji, pred-
vsem pa premalo gibanja ter redne in pravilne telovadbe namreč močno 
vplivajo na slabšo prehrano medvretenčne ploščice, s tem pa na njeno 
predčasno degeneracijo in seveda posledično bolečino v križu.

Ni dovolj krepiti le zunanje mišice
Pravilen način izvajanja vaj je v boju proti bolečini v križu izjemno pomem-
ben. Vsesplošno in popularno mišljenje, da je za zdravo in nebolečo hrb-
tenico treba krepiti le zunanje mišice (trebušne, hrbtne, mišice rok in nog), 
je napačno. Veliko pomembneje je namreč krepiti notranje, globoko ležeče 
mišice, ki so odgovorne za lokalno stabilizacijo hrbtenice in medenice. Od teh 
so najpomembnejše prečna trebušna mišica, mišice medeničnega dna in pa 
multifidi. 

In vse se pravzaprav začne pri prečni trebušni mišici. To je globoka trebušna mi-
šica, ki si jo lahko predstavljamo kot naravni steznik. Poteka od spodnjega dela trebuha 
preko sprednjega dela medenice in naokrog vse do hrbtenice. Najlažje jo začutimo približno dva 
prsta navzdol in navznoter od prominentne medenične kosti na sprednji strani. Pri osebah brez bolečine v križu se dejansko 
vsi gibi začnejo z aktivacijo te mišice, ki nato zagotovi stabilnost hrbtenice pred gibanjem in med njim. Za osebe z bolečino v 
križu pa je značilna prepozna aktivacija te mišice, kar pa seveda nujno potrebne stabilnosti hrbtenice ne zagotovi. Pri učenju 
pravilnega izvajanja vaj se je torej treba najprej naučiti pravilnega napenjanja prečne trebušne mišice in šele nato napredovati 
z dodajanjem drugih vaj v različnih telesnih položajih. 

Zelo pomembne mišice za stabilizacijo hrbtenice pa so tudi mišice medeničnega dna, saj delujejo skupaj s prečno trebušno 
mišico. Ker je njihova osnovna funkcija nadzor nad odvajanjem vode in blata, jih za razliko od prečne trebušne mišice veliko 
lažje občutimo. Krepimo jih tako, da stisnemo mišice okrog uretre in zadnjika, kot bi hoteli odvajanje vode in blata zaustaviti. 

Vaje pomembne, a potrebno je še več
Krepiti pravilne mišice na pravilen način je torej zelo pomembno. Vendar pa se je treba zavedati, da vsak dan samo izva-
jati vaje kljub vsemu ni dovolj. Če se hočemo bolečini v križu zares zoperstaviti, moramo korenito spremeniti tudi način 
življenja, ki nas je do bolečine pripeljal. Paziti moramo na pravilno držo, redno in pravilno telovaditi, namesto sedenja in 
ležanja izbrati rekreacijo, namesto stresa in napetosti izbrati sprostitev ... Zazreti se moramo vase in spremeniti odnos 
do svojega telesa, še posebej pa do hrbtenice. Šele takrat nam bo uspelo!

In če velja rek »Ne odlašaj na jutri, kar lahko 
storiš danes«, se nam kar takoj pridružite z 
nekaj lažjimi vajami za pokušino. 

Prva vaja: Uležemo se na tla, noge so pokr-
čene, medenica je v nevtralnem položaju (ne priti-
snjena na tla, ne uleknjena). Naj- prej vdihnemo, nato 
izdihnemo in nato nežno in počasi pomaknemo spodnji 
del (od popka navzdol) trebuha nav- znoter, proti hrbtenici. 
Pazimo, da trebuha ne vlečemo vase, ampak ga zares le rahlo odmaknemo od 
pasu hlač. Mišico v začetku napnemo in zadržimo vsaj 3 sekunde, še najbolje pa je, 
če smo pravilno kontrakcijo mišice sposobni zadržati 10 sekund. Prvi vaji dodamo 
še nežno in počasno kontrakcijo mišic medeničnega dna.

Druga vaja: Ležimo na hrbtu, najprej napnemo 
prečno trebušno mišico, nato mišice medeničnega dna in 
dodamo gibanje nog. Počasi in kontrolirano dvigujemo po-
krčeno nogo od podlage. Ponovimo 10-krat z vsako nogo.

Tretja vaja: Ležimo na hrbtu, 
najprej napnemo prečno trebušno mi-
šico, nato mišice medeničnega dna in dodamo gibanje 
rok. Počasi obe roki od podlage dvignemo nazaj za gla-
vo in vrnemo na podlago. 

Četrta vaja: Uležemo se na 
bok, rahlo dvignemo pas od podlage (porav-
namo hrbtenico od zadaj). Kolena so pokrčena, roki izte-

gnjeni pred obrazom z dlanjo na dlani. 
Napnemo prečno trebušno mišico 

in mišice medeničnega dna, nato pa 
dvignemo eno roko navzgor proti stropu. 
Pazimo, da se s trupom ne obrnemo preveč nazaj. Vrne-
mo roko nazaj na drugo, ki počiva na tleh.

Peta vaja: Postavimo se v položaj na vseh štirih. Dla-
ni so pod ramenskim sklepom, kolena pod kolč-

nim sklepom. Hrbtenica je v pravilnem položaju 
(ne preveč uleknjena, ne preveč izbočena). 

Najprej napnemo prečno trebušno mišico in 
mišice medeničnega dna, 

nato pa dodamo dvig izte-
gnjene roke rahlo naprej in po-

krčene noge na nasprotni strani rahlo 
nazaj. Ponovimo 10-krat na eni strani 
in 10-krat na drugi.

Med vajami ves čas opazujemo oziroma skušamo občutiti 
morebitno gibanje medenice in ledvenega dela hrbtenice, ki ga ob pravilni 
izvedbi vaj ne sme biti!
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Šola proti bolečini v križu
V Zdravilišču Laško smo že pred leti spoznali, da je pri bolečini v križu izje-
mno pomembno, da pacientov ne samo naučimo pravilnega izvajanja vaj, 
temveč jih tudi seznanimo z vzroki za nastanek bolečine in jih predvsem 
naučimo drugačnega, pravilnega načina življenja.

Zato smo oblikovali zdravstvenovzgojni in preventivni program za 
zdravo hrbtenico – Šola proti bolečini v križu – ki letos obeležuje že 20 let 
delovanja. Program ves ta čas razvijamo, dopolnjujemo z novostmi in no-
vimi tehnikami pri učenju vaj in ga zelo uspešno izvajamo še danes.Name-
njen je tako tistim, ki so bolečino že doživeli ali jo morda še doživljajo, kot 
pa seveda vsem tistim, ki želijo že danes storiti nekaj, da bodo jutri lahko 
svoje življenje živeli kakovostno in brez bolečin. Koristnost tega programa 
so prepoznali že tudi številni delodajalci, ki so svojim zaposlenim omogoči-
li, da so se šole udeležili, in s tem pokazali skrb za njihovo dobro počutje na 
delovnem mestu ter tako poskrbeli tudi za uspešnost podjetja. 

Za več informacij o Šoli dobre drže in tudi Šoli proti bolečinam v 
križu se obrnite na Zdravilišče Laško, telefon 03 423 21 00.

Da je Šola proti bolečini v križu prava odločitev, kaže tudi vedno več zadovoljnih 
udeležencev, ki se s pomočjo programa:
• seznanijo z osnovno anatomijo in fiziologijo hrbtenice,
• seznanijo s preventivo v vsakdanjem življenju doma in na delovnem mestu (prikaz pravilne drže pri sedenju, 
    stoji in hoji ter uporaba pravilnega ležišča),
• naučijo pravilnega dihanja, relaksacijskih tehnik in protibolečinskih položajev,
• naučijo pravilnega dvigovanja in nošenja bremen,
• naučijo raztezanja specifičnih mišic, odgovornih za težave s hrbtenico, krepitve oziroma pravilnega napenjanja globo-
    kih mišic, odgovornih za stabilnost ledvenega dela hrbtenice, in pravilnega izvajanja vaj v različnih položajih telesa.
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Kako lepo je govoriti 
in se pogovarjati! 
Z doktorico znanosti Vlasto Ivano Zupanc Isoski, univ. dipl. logopedinjo, se je pogovarjala: Jacinta Doberšek Mlakar

Govoriti in razumeti to, kar nam govorijo, brati in pisati, razumeti izrečeno in prebrano so 
sposobnosti, brez katerih je težko ustvariti komunikacijo, poklicno kariero, družbeni uspeh 
oziroma z eno besedo − funkcionirati. Ljudje brez težav v govoru te sposobnosti jemljemo 
za samoumevne. Nekega dne se lahko zgodi, da ne moremo spregovoriti. Najpogosteje je 
tako stanje posledica možganske kapi. 

  VZdravilišču Laško že več desetletij rehabilitiramo osebe po možganski kapi in moja današnja sogovornica, dokto-
rica znanosti Vlasta Ivana Zupanc Isoski, se kot logopedinja vključuje v ponovno učenje govora, pisanja in branja 
oseb po možganski kapi že v akutni fazi na Kliničnem oddelku za vaskularno nevrološko intenzivno terapijo 

Nevrološke klinike v Ljubljani. V avgustu pa je logopedska posvetovalnica začela delovati tudi v Zdravilišču Laško, tako 
da bodo vsi bolniki po možganski kapi in drugi z motnjami govora lahko dobili ustrezno pomoč in na ta način bolje 
delovali v domačem okolju. 

Vlasta, kakšna je možnost, da doživimo možgansko kap?
Epidemiološki podatki kažejo, da so bolezni krvnih žil sovražnik številka ena sodobnemu človeku. Od tega so cerebrova-
skularne bolezni, od katerih je najpomembnejša možganska kap, tretji najpogostejši vzrok invalidnosti in smrti v razvitih 
državah. Ocenjujejo, da 46 odstotkov primerov možganske kapi nastane v ustvarjalnem obdobju splošne populacije med 
45. in 59. letom življenja. Četrtina ljudi, ki jo doživijo, umrejo zaradi komplikacij, povezanih z možgansko kapjo, polovica 
bolnikov pa ima zmerno ali težjo okvaro zdravja in dolgotrajno nesposobnost samooskrbe, motnje govora ipd. Samo 26 
odstotkov bolnikov si povsem opomore. Možganska kap je izredno težka bolezen, vendar nam veliko bolnikov s svojim 
življenjem vedno znova dokazuje, da je ponovna vključitev v družbo kljub prizadetosti mogoča. 

V povezavi z možgansko kapjo se pogosto omenjata afazija in disfagija … 
Najpogostejši vzrok afazije je možganska kap. Afazija je pridobljena govorna motnja, ki je ponavadi posledica mož-
ganske kapi ali druge možganske poškodbe. Vpliva na sposobnost izražanja z govorom, gestami in pisanjem. Afazija 
v osnovi prizadene izključno področja jezikovnih modalitet, vendar s svojimi posledicami pomembno posega tudi na 
druga, predvsem čustvovanje. Velik del svojih čustev izražamo preko jezika v okolje in tudi sami smo pod nenehnim 
čustvenim vplivom tega, kar sprejemamo iz okolja. Zato afazija spremeni način komunikacije z okolico. Večina 
bolnikov z afazijo ima prizadeto levo stran možganov, kjer je govorni center. Osebe z afazijo se lahko 
normalno spomnijo dogodkov iz svojega življenja, vedo, kje so, ne pozabijo splošnega znanja, ki so ga 
imele prej. Njihova osebnost se ne spremeni. 

Še do nedavnega se je to skupaj z afazijo kot njegovo posledico v glavnem povezovalo s 
starejšo populacijo. Vendar hiter tempo življenja in izpostavljenost mnogim stresnim situ-
acijam negativno vplivata na živčni sistem, zaradi česar se vse pogosteje med obolelimi 
pojavljajo osebe srednje pa tudi mlajše življenjske dobe. Poleg možganske kapi so lahko 
vzroki afazije tudi poškodbe glave, ki nastanejo v prometnih nesrečah, možganski tu-
morji, degenerativna obolenja, demenca itd. Disfagija se nanaša na motnje požiranja. 
Motnje požiranja lahko pripeljejo do nezadostnega prehranjevanja ali povečanega 
časa, potrebnega za prehranjevanje. 

V strokovnih medicinskih krogih te poznamo kot izjemno 
strokovnjakinjo na področju logopedije, predvsem po 
delu z osebami po možganski kapi. Tvoja vrlina poleg 
znanja je odlična sposobnost motivacije, pomešana s 
smislom za humor ... Kaj bi povedala o sebi? 
Ne govorim rada o sebi …

Nasmejana, polna pozitivnih misli, idej, prijazna, dosto-
pna ... To je le nekaj lastnosti, ki bi ti jih pripisala jaz. 
Spoznali sva se na kongresu o možganski kapi v Ljubljani 
leta 2010 in takrat je nastala ideja o strokovnem medicin-
skem sodelovanju med Thermano Laško in službo nevrore-
habilitacije Nevrološke klinike v Ljubljani.
Da, s skupno organizacijo smo izpeljali odmeven simpozij »Sodobni pristopi k disfagiji po mož-
ganski kapi«. Se pohvaliva, da za februar 2012 že pripravljamo nov strokovni simpozij?

Kar dajva, res je že vse v pripravi! Vlasta, sicer pa si po svoje znanje 
odšla v Zagreb, Beograd in London, ker tovrstnega kliničnega logopedskega 

izobraževanja v Sloveniji ni mogoče dobiti?
Res je, študirala sem v Zagrebu, magistrirala in doktorirala v Beogradu. Do-
datno sem se izobrazila v Londonu in pridobila klinični certifikat Vital Stim in 
LSVD. Imela sem srečo, da me je na tej moji akademski poti spremljal in podpi-
ral moj Ratko. Tako lahko sedaj uporabljam pri svojem delu veliko dragocene-
ga specifična znanja pri pacientih z motnjami na področju govorno-jezikovne 
patologije vseh starostnih skupin. 

Kdaj začeti z govorno-jezikovno terapijo po mož-
ganski kapi?
Logoped govorno-jezikovno terapijo prilagodi sposobnostim bolnika na po-
dročju razumevanja, izražanja, ki jih ima bolnik po preboleli možganski kapi. V 
največjem številu primerov je govorno-jezikovna terapija dolgotrajen proces. 
Seveda so rezultati veliko boljši, če se začne z njo zelo zgodaj. Neredko se zač-
ne že v bolnišnici ali v zdravilišču. Govorno-jezikovna terapija se začne takoj, 
ko bolnikovo stanje to dopušča. Način in uspeh pa sta odvisna od bolnikove 
starosti in zdravja ter motiviranosti. Ponovno učenje stimulira možganske 
funkcije, ki so še prisotne. Rehabilitacija je učinkovita le, kadar je prilagoje-
na vsakemu posamezniku in traja vse življenjsko obdobje. Jaz jo poimenujem 
»doživljenjska šola«. 

Kaj pa tebi v življenju največ pomeni?
V mojem življenju mi največ pomeni družina. Kadar mi dopušča čas, obiščem 
družino v Celju in največ pozornosti posvetim mojim pranečakom Vanu, Vitji, 
Črtu. Ti sončki me s svojo domišljijo, energijo in idejami odvrnejo od vseh skrbi.

Si pozitivno naravnana oseba s posluhom do sočlo-
veka, vztrajna in delovna. Katera je bila tvoja najve-
čja odločitev v življenju?
Največja odločitev se trenutno premleva. Načrtov za prihodnje je še veliko!

Vsi, ki sodelujemo s tabo, vemo, da imaš na strokovnem me-
dicinsko-logopedskem področju še marsikaj povedati. Svojci 
in medicinsko osebje radi vzamemo v roke tvojo najnovejšo 
knjižico »Disfagija in prehrana« in želim si, da skupaj še na-
prej združujemo znanje za boljše 

zdravje ljudi. 



Vprašali ste strokovnjaka
Na vprašanja odgovarja Slavka Topolić, dr. med., specialistka fizikalne 
medicine in rehabilitacije.

»Zadnjih nekaj let imam pogosto bolečino v križu, ki se občasno širi 
v levo spodnjo okončino. Bolečina je včasih hujša, drugič manjša. 
Ne najdem pravega položaja, nekoliko mi je lažje, ko se razgibam. 
Vsak dan moram vzeti nekaj od zdravil za lajšanje bolečin (Ketonal, 
Olfen ali Tramal), ki mi povzročajo želodčne težave. Zaradi teh 
težav me je osebni zdravnik napotil k ortopedu, ki me je pregledal 
in priporočil slikanje hrbtenice. Na kontrolnem pregledu je 
napisal diagnozo spondylosis lumbalis, lumbalgia chr, ischialgia 
bill. Meni, da agresivnejša ortopedska terapija ne pride v poštev, 

hkrati pa svetuje intenzivno fizikalno terapijo, stacionarno 
zdravljenje v enem od zdravilišč. Zato vas 
prosim za mnenje, katere terapije bi 
mi najbolj ustrezale za izboljšanje 
bolezni in zmanjšanje bolečin?« 
Alenka iz Maribora

S fizikalno terapijo želimo najprej 
zmanjšati ali odpraviti bolečino 
in napetost mišic, uravnoteži-

ti nestabilne segmente hrbtenice ter s 
tem izboljšati držo in povečati gibljivost in 
vzdržljivost. Bolnike hkrati poučimo, kako naj s e 
vedejo pri vsakdanjih opravilih, da bi zmanjšali po- g o s t n o s t 
poslabšanja bolezni. Terapije predpisujemo po predhodnem pregledu bol-
nika in medicinske dokumentacije, ki jo prinese s seboj. Vrsta terapije, ki jo 
predpišemo, je odvisna predvsem od stanja bolnika in narave bolezni. 

V akutni fazi priporočamo zdravljenje z zdravili za lajšanje bolečin, bo-
disi v obliki tablet in svečk, bodisi injekcij pri hujših bolečinah. V tej fazi 
zdravljenja sta najpomembnejša počitek ter razbremenitev hrbtenice in bo-
lečih struktur. Poiskati je treba najustreznejši položaj, pri katerem je bolečina 
najmanjša; to je največkrat rahlo upognjen položaj s podloženo glavo in 
koleni. Boleči predel večkrat na dan masirajte z ledom, največ pet do deset 
minut. Tudi toplota lahko omili bolečine, saj zmanjša napetost mišic in po-
veča prekrvljenost prizadetega predela. Pri kroničnih bolečinah zdravimo 
močnejše bolečine z analgetiki. Priporočljiv je tudi počitek, vendar ne sme 
biti predolg, saj je bolje, da se čim prej aktivirate in vključite v program 
fizikalne terapije. To pomeni, da bi vam verjetno predpisali vaje za krepitev 
trebušnih in obhrbteničnih mišic, vaje v bazenu, ročno ali podvodno masažo, 
različne oblike protibolečinske elektroterapije, laser, magnetno in toplotno 
terapijo. Tiste bolnike, ki so pri nas prvič, napotimo v Šolo proti bolečini v 
hrbtenici, kjer se naučijo, kako pravilno opravljati dnevne aktivnosti brez 
obremenitve hrbtenice.

Bolnika seznanimo z naravo bolezni, z načinom preprečevanja ponov-
nega pojava ali napredovanja bolezni, s praktičnimi napotki o pravilni telesni 
teži in drži, vzdigovanju bremen, športni dejavnosti, hoji in plavanju. Zelo je 
priporočljivo, da hodite najmanj 30 minut dnevno, po možnosti s pohodnimi 
palicami, pri tem pa se izogibajte neravnemu terenu. Izogibajte se tudi dol-
gotrajnemu sedenju in prisilni drži, če pa to ni mogoče, je priporočljivo, da 
vsako uro spremenite položaj telesa in opravite nekaj razteznih vaj. 

Visoka pojavnost bolerioze v Sloveniji
Slovenija leži v geografskem območju, kjer je pojavnost borelioze naj-
višja. Pravzaprav že deset let beležimo najvišjo pojavnost borelioze na 
svetu. Uradna statistika Inštituta za varovanje zdravja republike Slove-
nije kaže dejstvo, da je v letu 2009 zbolelo 308 bolnikov na 100.000 
prebivalcev. Še pred osmimi leti je bila ta številka 170/100.000, kar 
kaže na izbruh obolenja v naši državi. V mestu Lyme (ZDA), kjer je bila 
borelioza prvič opisana, zboli letno le 75/100.000 prebivalcev. V drugih 
evropskih državah je obolevnost tudi do 90 odstotkov manjša, med 
bolj ogrožene države sodita še Avstrija in Švedska, kjer je pojavnost 
okoli 130/100.000 prebivalcev.

Obsežnost endemije borelioze v Sloveniji kaže dejstvo, da je boreli-
oza po pojavnosti na četrtem mestu prijavljenih infekcijskih obolenj in 
sicer takoj z noricami, diarejo in angino. Naj za primerjavo omenim, da 
je v istem letu registriranih le 84/100.000 bolnikov z gripo.
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Zdraviliško zdravljenje 
pacientov z boreliozo 
Slavka Topolić, dr. med., specialistka fizikalne medicine in rehabilitacije

V Zdravilišču Laško se že vrsto let ukvarjamo 
z rehabilitacijo bolnikov z boreliozo. Bolnike 
obravnavamo individualno glede na simptome in 

okvare posameznih organskih sistemov. Rehabilitacija je 
skupinsko delo zdravstvenih strokovnjakov, fizioterapevtov, 
delovnih terapevtov, medicinskih sester in ostalega osebja 
pod vodstvom specialista fizikalne in rehabilitacijske medicine.

   Zakaj zdraviliško zdravljenje 
Zdraviliško zdravljenje ima pomembno vlogo, saj ob balneoterapiji nudi še vso sodobno fizikalno terapijo. Z uporabo 
ustreznih metod fizikalne terapije, delovne terapije in rehabilitacijske nege želimo vzpostaviti stanje, kot je bilo pred bo-
leznijo, oziroma zmanjšati bolečino, sprostiti in raztegniti prekratke mišice, okrepiti oslabljene mišice, izboljšati gibljivost, 
hojo, ponovno vzpostaviti dobro držo ter doseči osamosvojitev pacienta pri izvajanju dnevnih aktivnostih.

Vaje v bazenu ali kadeh ugodno vplivajo na izboljšanje gibljivosti, sprostijo se mišice, kar vse ima na pacienta poziti-
ven emocionalni učinek. Dodatno se glede simptomov in posledic, ki jih je povzročila borelioza, predpisujejo individualne 
ali skupinske vaje, masaže, protibolečinske elektroterapije, magnetoterapija, laser, toplotne terapije.

Nezanemarljiv je tudi ugoden psihični učinek zdraviliškega zdravljenja, saj bolnik spremeni okolje, začasno se oddalji 
od vsakodnevnih obveznosti, ki jih ima doma in na delovnem mestu, ter se lahko popolnoma posveti programu zdra-
vljenja. Kronična bolečina, ki jo zelo pogosto spremljata in še povečujeta depresija in strah, v sproščenem in prijaznem 
okolju hitreje izgineva.
  
Komplementarne metode
Občasno pri zdravljenju kombiniramo posamezne komplementarne terapije, predvsem, kadar so prisotne dolgotrajne 
okvare, motnje in prizadetosti: dolgotrajna bolečina v sklepih in mišicah, utrujenost, depresija, tesnoba, nespečnost, na-
uzeja. Ti postopki ne smejo biti tvegani za bolnika in le dopolnjujejo uradno medicino z dodatnimi metodami zdravljenja, 
kot so akupunktura, joga, meditacija, avtogeni trening, terapije z barvami, plesom, glasbo, Bownova terapija, tai chi.
  
Rehabilitacija je hkrati tudi preventiva
Rehabilitacija je v celotnem svojem poteku hkrati tudi preventiva. Če hočemo, da bo bolnik aktivno in dobro sodeloval 
v procesu rehabilitacije, ga moramo ustrezno izobraziti. Bolnika seznanimo in mu razložimo naravo bolezni, razloge, 
zaradi katerih je prišlo do nje, opozorimo na dejavnike tveganja, pojasnimo možnosti preprečevanja, zdravljenja. Brez 
aktivnega sodelovanja bolnika v procesu zdravljenja ni mogoče pričakovati izboljšanja. Pri tem mu svetujemo, naj se iz-
ogiba krajev, kjer je največja možnost, da bi dobil klopa, naj v gozdu nosi dolge hlače, srajce z rokavi, čevlje. Priporočljiva 
so zaščitna sredstva proti vbodom klopov. 

Priporočamo dovolj počitka, pravilno prehrano, redno telovadbo in hojo, kar vse ugodno vpliva na izboljšanje psi-
hofizičnega stanja. Izrednega pomena je vključitev v društvo bolnikov z boreliozo, kjer pacienti lahko izmenjujejo svoje 
izkušnje, dobivajo informacije o bolezni, preprečevanju ter o zdravljenju posledic.

Manj znani obrazi bolerioze
Mag. Branko Šibanc, dr. med. specialist infektolog

Tudi med zdravniki je razširjeno mnenje, da je bolezen enostavno ozdravljiva pri vseh bolnikih. Resnica je drugač-
na. Mnogi pravilno zdravljeni bolniki imajo trajne posledice okužbe z borelijo. Opažajo kronično utrujenost, motnje 
izražanja, nespečnost, bolečine v mišicah in tetivah, imajo težave s pomnjenjem in kratkoročnim spominom, imajo 
zmanjšan libido, pada jim koncentracija za delo in študij, postajajo vse bolj razdražljivi, saj na zunaj ne kažejo bole-
zenskih znakov. Posledično se krhajo odnosi v službi, pogosto tudi v družini. Postajajo vse bolj depresivni, večkrat tudi 
suicidalni. Zaradi njihove bolezni imajo težave tudi najbližji svojci, saj se življenje bolnika z boreliozo vrti okoli tisoč 
vsakodnevnih simptomov, ki so psihofizične narave. V družbi je bolnik z boreliozo nemalokrat prepoznan kot lenuh, 
delomrzneš, simulant, kar mu poslabšuje položaj v družbi in vodi do izgube službe, ločitve, neuspehu študija ... 

Bolniki z boreliozo so se prav zato tudi v Sloveniji začeli združevati in si izmenjevati izkušnje. Spoznavajo, da so 
njihove težave sposobni razumeti predvsem njihovi sotrpini, okuženi z borelijo. Tako tudi ni naključje, da je Društvo 
bolnikov z boreliozo registrirano prav v Celju, kjer se v Splošni bolnišnici Celje na infekcijskem oddelku zdravi največ 
bolnikov s “kronično” boreliozo, ta lokalizacija pa se je zaradi bližine zdravilišč pokazala za zelo uspešno.

Društvo deluje kot neprofitna organizacija, v svojem delovanju pa združuje bolnike iz vse Slovenije in je povezano 
s sorodnimi društvi v tujini.  Letno prireja vsaj dve strokovni predavanji s področja borelioze in njenih posledic. Med 
predavatelji so se že pojavili infektologi, nevrologi, psihiatri, fiziatri, alternativci, farmacevti in zastopniki proizvodov, 
vezanih na to bolezen.
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Eko animacija v Thermani 
Laško – po meri tako 
otrok kot odraslih 

Pripravila: Jacinta Doberšek Mlakar, v. m. s., prof. zdravstvene vzgoje

V Thermani smo za jesen pripravili nove eko animacijske aktivnosti, s kate-
rimi želimo vplivati na krepitev fizičnega in duševnega zdravja, spodbujati 
aktivno preživljanje prostega časa in krepiti kulturo zdravega načina življe-
nja. Gostom želimo celostno zaokrožiti doživljanje zadovoljstva, sprostitve 
in zabave ob spremljanju glasbenih, literarnih, etnoloških in potopisnih do-
gajanj, z delavnicami in predavanji o skrbi za celostno kakovost življenja ter 
s številnimi drugimi aktivnostmi. Načini in poti so zanimivi, prilagojeni vsem 
starostnim strukturam gostov ter tudi njihovim individualnim potrebam in 
željam. Poglejmo, kaj vas pričakuje, ker pa se program sproti dopolnjuje, ga 
spremljajte tudi na www.thermana.si. 

• V jesenskem času bo prav posebej barvita naša »eko tržnica«, ki v nedeljo 
med 9. in 12. uro ponuja domače in ekološko pridelane plodove narave in 
izdelke pridnih rok okoliških kmetov. Vljudno vas vabimo, da nas obiščete v 
hotelu Wellness Park Laško in si ogledate, kaj so pripravili, ter si privoščite 
morda kozarček medu, doma pridelano zelenjavo, sveže in suho sadje, buč-
no olje, marmelado, domači sok ... Morda boste domov odnesli prav katero 
od sestavin za nedeljsko kosilo.

• Naravne lepote bližnje okolice Laškega bomo osvajali z nordijsko hojo, otro-
ke pa povabili k igram brez meja v zdraviliškem parku. 

• Sprehajali se bomo po učni gozdni poti in s čebelarjem odkrivali skrivnostni 
svet življenja čebel. 

• Željne avantur bomo povabili na potepanje in izlete v bližnjo in širšo okolico 
Laškega, kjer jim bomo predstavili lokalne in zgodovinske zanimivosti. 

• Pod motom »Razgibajmo življenje« se bodo odvijale igrarije v Termalnem 
Centru, v telovadnici pa zabavna telovadba za vse generacije. 

• Na pekovski delavnici bomo spoznavali in se učili peči kruh iz žit ekološke 
pridelave.

• Na ustvarjalnih delavnicah bomo uporabljali naravne materiale iz narave 
(storže, žitna semena, suho cvetje ...), ostanke blaga (izdelovanje lutk), star 
papir (izdelovanje okrasnih rožic iz papirja s krancelpintarico), oblikovali in 
okraševali bomo lectova srca in še mnogo drugega. 

• Vsi, ki jim zdravega gibanja ni nikoli dovolj, si lahko gibalne aktivnosti načr-
tujejo tudi sami – v naravi, na svežem zraku ali v fitnesu in telovadnici.

• Konec tedna bomo za popolno zabavo in večerno sprostitev mlade povabili 
na rajanje z Vodomčkom, odrasle pa v kavarno k poslušanju dobre glasbe. 

• Za negovanje vizualnih čutov bo v jeseni na ogled čudovita fotografska 
razstava z naslovom Zdravilna energija dreves, ki nas bo spomnila na med-
narodno leto gozdov in njihov temeljni pomen za zdravje in življenje ljudi.

Počitniško celodnevno varstvo otrok
V Termalnem Centru Wellness Parka Laško bo ponovno med počitnicami 
(krompirjevimi, božično-novoletnimi in zimskimi) potekalo celodnevno 
varstvo osnovnošolskih otrok oziroma otrok, starih med šest in petnajst 
let. Aktivnosti celodnevnega varstva vključujejo učenje plavanja in va-
terpola pod strokovnim vodstvom, igre v vodi in telovadnici, sprehode 
v naravo, kreativne delavnice, učenje Vodomčkovega plesa … Cena, ki 
vključuje vse aktivnosti ter tudi dopoldansko in popoldansko malico ter 
kosilo, je 15 € na otroka na dan, za doplačilo pa je na voljo tudi prevoz z 
vlakom iz Celja. Informacije in rezervacije: termalni.center@thermana.
si in telefon 03 734 89 00.

Bogat počitniški animacijski 
program za otroke
Za vse, ki boste bivali v hotelih Thermane, pa smo med počitnicami 
(krompirjevimi, božično-novoletnimi in zimskimi) ponovno pripravi-
li bogat program animacije. Zgoraj smo že predstavili eko animacijske 
aktivnosti, ki pa bodo med počitnicami še posebej pestre in prilagojene 
željam in interesom otrok.

Vodomček vabi vse otroke, ki ste včlanjeni v Vodomčkov club, da se mu 17. decembra pridru-
žite na letnem, predbožičnem vodomčkanju v Termalnem Centru. Pričakujejo vas termalnih 
doživetij poln dan – z brezplačnim vstopom v Termalni Center, torta velikanka, za vsakega 

Vodomčka prav posebno darilo (tudi za tiste, ki boste na ta dan šele postali Vodomčki) in 
seveda zelo pestro dogajanje. Otroci se lahko srečanja udeležite le v spremstvu odrasle 

osebe (ki pa mora plačati karto za kopanje po rednem ceniku oziroma z ugodnostmi, če 
je član Thermana cluba). Še nisi član Vodomčkovega cluba? Vse leto te pričakujejo po-
sebne ugodnosti in popusti, brezplačne izobraževalne vsebine, povabila na posebne 
dogodke, delavnice in prireditve ... Več informacij poišči na strani 11.

Pripovedka o divjem farovžu
Pred davnimi davnimi časi je v Laškem živel zelo srčen in bogu 

vdan župnik. Bil je oženjen, imel je prav tako srčno ženo in hčer. Nje-
gov zakon in družina sta bila vzor zakona in družine vsem ljudem daleč naokoli. A prav 
takrat so se cerkvene oblasti odločile, da morajo biti vsi župniki samski. Dušni pastir se 
ni mogel sprijazniti s to zahtevo, zato se je z družino skril v svojo hiško na Humu, ki je 
stala na mestu, kjer danes stoji prav posebno oblikovana votlina.
Slišala sem zanj in votlino, zato sem se nekega sončnega jesenskega dne odpravila po 
najvišje ležeči poti in se počasi oddaljevala od mesta. Približno po pol ure hoda sem 
prišla do golega pobočja. Mogočna skalna skupina, ki se dviga izza grmovja, kaže pot do 
skalne votline. Skrita v bukovem obilju barv mi je nudila prelesten pogled na naravne 
lepote. V tišini miru se mi je pripovedka o zakleti deklici in »divjem farovžu« odvila 
pred očmi: 
Župnik, ki se je naselil tu na Humu, je svojo družino sprva preživljal z lovom, darovi, ki 
so mu jih darovali kmetje, ter z desetino, ki mu jo je prinašal bivši vikar. A ko je prišel 
v Laško novi župnik, je svojim faranom strogo prepovedal vse stike z bivšim gospodom. 
Nihče več se ni smel približati njegovi hiški, katere se je prijelo ime zakleti ali »divji 
farovž«.
Nekega dne so po gozdovih tam blizu hodili lovci. Postaven divji lovec je opazil hiško, 
se ji približal ter zagledal lepo deklico. Zamikala ga je njena lepota. Kar nekaj dni jo je 
opazoval, potem pa se je odločil za obisk. Ob tej priložnosti je župnika zaprosil za njeno 
roko. Ker je bil resen snubec, ki je povrhu vsega ponujal še tri kadi zlata, so se očetu 
zasvetile oči. Oddal bi hčer v zakon, a njen odločni ne prav v trenutku, ko so 
snubčevi možje prinesli zlato, je spremenil vse. Žal oče ni opazil, da je bil 
postavni snubec sam peklenšček. Ko je slišal, da ga je lepa mladenka zavr-
nila, je zažvižgal in s težko sekiro udaril po vratih. V trenutku je gromko 
zabobnelo, zemlja se je z vso močjo stresla, razklala na dvoje ter pogoltnila 
»zakleti farovž« s hiško, družino in zakladom vred. 
Od takrat naprej je tu jama, »divji farovž«. V njeni globini še vedno spi pre-
lepa deklica in čaka na mladeniča, ki bi jo rešil. A to je mogoče samo na vsakih sto let, in 
še to le na kresno noč. Takrat pride deklica sedet na mah in s hrepene-
njem čaka svojega rešitelja. Če bi mladenič 
prav takrat prišel mimo in odgovoril na vsa njena 
vprašanja, bi jo rešil z vsem njenim zakladom.
Žal se do današnjih dni še ni našel nihče, ki bi imel 
toliko sreče, da bi v pravi noči in pravem trenutku šel 
mimo »divjega farovža«. Kdo ve, mor-
da se bo to posrečilo 
komu izmed teh igri-
vih malčkov, ki bodo 
prebirali to staro, že 
skoraj poza-
bljeno pri-
povedko.

Ljudska tradicija pravi, da je nekoč prav v kresni noči lovil po Humu znani celjski grof Friderik, kateremu se je zakleta 
devica prikazala. Ker je bil Friderik takrat že poročen z Elizabeto Frankopansko in tudi ni bil vzor moža, device ni mogel 
rešiti. Pozneje je v tej votlini skrival pred zasledovalci svojo ljubljeno Veroniko Deseniško. Laški župnik Apprecher je mimo 
Divjega farovža vodil cerkvene procesije, ob katerih je često srečal grofa Friderika, ki je lovačil po Humu (vir: Stik Laško).



Zgodba zelenjave s kmetije 
Sinkovič – ob petih še 
na njivi, ob desetih že v 
Thermani
Kmetija Sinkovič na vzhodnem delu radeške občine v Savski dolini je specia-

lizirana zelenjadarska kmetija, ki ima 1,65 ha njivskih površin, na katerih 
letno pridelajo približno 50 ton sveže zelenjave. Začetki segajo v leto 

1990, od leta 2000 naprej pa imajo certifikat integrirane pridelave 
zelenjave. Začetne težave prodaje so jih prisilile, da so začeli z di-

rektnim trženjem do končnega potrošnika. S tem se je bistveno 
skrajšala pot od proizvajalca do porabnika, kar je na drugi strani 
kupcu omogočilo, da si je priskrbel kakovostnejšo zelenjavo. 
Tako so skupaj s Thermano, njihovo večjo odjemalko, zgradi-
li zgodbo, ki navdušuje in zadovoljuje čedalje več gostov, ki 
preizkušajo kulinarične dobrote Thermanine kuhinje. Zgodba o 
sveži, zdravi in okusni zelenjavi se začne ob 5. uri zjutraj, ko se 
odpravijo na njivo nabirat solato, radič, zelje … − takrat imajo v 

sebi največ svežine, napolnjene z jutranjo roso, ob 10. uri pa se 
ta zelenjava že slastno uživa v jedilnicah Thermane. Poleg svežine 

zelenjavo s kmetije Sinkovič odlikuje še ena prednost. Po temeljitih 
raziskavah so uspeli leta 2001 zgraditi namakalni sistem, ki se napaja 

s pitno izvirsko vodo, kar dopolnjuje zgodbo o kakovosti zelenjave.
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Naši kuharski mojstri so izbrali za vas

Medeni krožnik
Za 4 osebe potrebujemo: 
Štruklji: vlečeno testo, 10 dag domače skute, 5 dag kisle smetane, 
20 dag pregrete smetane, 1 jajce, sol

80 dag bio telečjega fileja brez kosti, 2 dag masla, 10 dag moke, 4 domača 
zlato rumena jabolka, 10 dag rdečega zelja, žlica sladkorja, cimetova skorjica, 
0,03 l rdečega vina, klinček, sol, 2 žlici domačega cvetličnega medu, 20 dag 
rukole, olivno olje

Testo razvlečemo. Iz skute, smetane, jajc in pregrete smetane naredimo nadev in ga 
namažemo na vlečeno testo, vse skupaj pa zavijemo v štrukelj. Zavitega v bombažni 

prtiček kuhamo 45 minut. Kuhane štruklje narežemo na kolobarje in prelijemo s 
cvetličnim medom. Iz bio telečjega fileja narežemo medaljončke, jih na maslu 
popečemo, posolimo in zdušimo do mehkega. Posebej na karameliziranem sladkorju 
zmehčamo na rezance narezano rdeče zelje in mu dodamo cimetovo skorjico, klinčke 
in limonino lupinico. Nato ga posolimo in izboljšamo okus z rdečim vinom. Jabolka 
izdolbemo in jih v pečici malo zmehčamo ter nadevamo z rdečim zeljem. Rukolo na 
hitro ocvremo na zelo vroči maščobi in jo nato postavimo na papirnat prtiček, da 

odvzame odvečno maščobo. Vse skupaj naložimo na krožnik, ga posipamo z mandeljni 
in dodamo še vejico drobnjaka. Pa dober tek!

Kulinarično in glasbeno obarvani dogodki
Funky jazz večeri v kavarni hotela Wellness Park Laško: Za sproščen konec 
tedna pripravljamo redne funky jazz večere. V septembru bodo potekali: v petek, 
9. in 23. septembra, in v četrtek, 15. septembra, v oktobru: v petek, 7. in 28. 
oktobra, in v četrtek, 13. oktobra, v novembru: v soboto, 5. novembra, v četrtek, 
10. novembra, in v petek, 18. novembra, ter v decembru: v petek, 23. decembra. 
Nove termine preverite na www.thermana.si.

1. oktober 2011: Arabski večer v Wellness Parku Laško v okviru Arabskega kul-
turnega festivala 2011 v Sloveniji. Uvod v Arabski večer se bo začel z odprtjem 
slikarske razstave iraškega umetnika Arkana Al Nawasa. 

11. november 2011: Martinovanje z Deja vu bandom in bogato kulinarično 
ponudbo v družbi izbranih vinarjev v Zdravilišču Laško, v ambientu restavra-
cije Vrelec in Bidermaier salona. Okušali boste lahko kulinarične specialitete 
iz slovenskih pokrajin, in sicer štajersko-prekmurske, dolenjsko-belokranjske 
ter primorsko-notranjske, v družbi izbranih vinarjev ter uživali v dobri plesni 
glasbi do jutranjih ur. 

Silvestrovanje: V Termalnem Centru Wellness Parka Laško pripravljamo ne-
pozabno silvestrovanje v kopalkah z bogatim animacijskim programom, živo 
glasbo in all inclusive kulinarično ponudbo. Da bo dogodek res brez skrbi, bo 
iz Celja organiziran brezplačni prevoz s Thermaninim avtobusom. Ob tem 
bosta potekala tudi »klasično« silvestrovanje, v Zdravilišču Laško in Wellness 
Parku Laško ter novoletni ples v Wellness Parku s skupino Night Life in bo-
gato kulinarično ponudbo.

10. februar 2012: Februar bo ponovno v znamenju ljubezni. Tako vas že 
sedaj vabimo na Valentinov ples v Wellness Park Laško.

Podrobnosti o aktualnih dogodkih sproti spremljajte na www.
thermana.si/prireditve. O ponudbi za zaključene skupine pa lahko 
preberete na strani 9.

Thermanina kulinarična 
zgodba – sezonska, lokalna, 
ekološka. Naravna …
Boštjan Humski, vodja programa gostinstvo v Thermani Laško

V želji, da našim gostom ponudimo vedno boljšo 
kakovost pripravljenih obrokov in jih spremenimo v 
spomina vredno doživetje, se vse bolj usmerjamo 
tako lokalno, sezonsko kot tudi ekološko. 
Celotna gostinska ponudba temelji na vseh 
treh smernicah in nam je vodilo pri pripravi 
kulinarične ponudbe Thermane Laško. 

Pot do kuhinje je kar najkrajša
V svetu je vse močneje izražen trend poznavanja izvora 
hrane – torej, pomembno ni le, da vemo, kako je bila hrana 
proizvedena, temveč da smo tudi seznanjeni z njenim izvorom. 
Pri tem ni dovolj, da poznamo državo ali kraj, temveč šteje točna 
navedba pridelovalca. Tega se zavedamo tudi v Thermani. Čeprav 
merila okoljske marjetice na področju hrane niso zelo zahtevna oziro-
ma obsežna, smo v Thermani sprejeli odločitev, da naredimo veliko več. 
Tako našim gostom v času sezone ponujamo domačo in lokalno zelenjavo in 
izdelke iz integrirane pa tudi ekološke pridelave. Solata, zelje, blitva, češnje in maline s o 
Sinkovičeve, krompir je Sagadinov, jajca so Klinarjeva, ocvirki so Zalokarjevi in Deželakovi, pregreta smetana in skuta sta 
Knezovi, med je Pislakov, stročji fižol je Iršičev, Koželjev in Mehletov, domači jabolčni kis, jabolčni sok, pirin riž, pirina moka 
in različni zdrobi so Petkovi, suhe mesnine so Križnikove, zelišča so Slapšakova, koprive, čemaž in regrat pa so Mehletovi. 
Odzivi gostov, ki so vse bolj osveščeni prav o tem vidiku prehrane, so nam potrditev, da so naša prizadevanja pravilna.

Prisegamo na domače
Pohvalimo se lahko tudi z odličnimi okusi, ki ne vključujejo umetnih dodatkov, temveč vsebujejo znanje, izkušnje in 
ljubezen do kuhanja naših kuharskih mojstrov. Kljub poplavi gotovih izdelkov na trgu v družbi Thermana prisegamo na 
domače in tako našim gostom ponujamo jedi, ki so večinoma pripravljene v naši kuhinji. Tako pripravljamo štruklje iz 
domače pregrete smetane, domače njoke, krokete, rezance, pečemo domač kruh …

Slaščice iz naravnih sestavin
Prava posebnost in doživetje za naše brbončice pa prihajata izpod rok naših slaščičarskih mojstric, ki pripravljajo vrhun-
ske slaščice za vse priložnosti. Vse sestavine skrbno izbiramo ter skrbimo za vrhunsko kakovost in svežino. Uporabljamo 
naravne sestavine, brez umetnih dodatkov, sladkorja in na željo naših gostov tudi brez jajc, mleka, moke ...

Lasten zeliščni vrt
V letošnjem letu smo zasnovali tudi lasten zeliščni vrt, ki ga bomo dokončno uredili in še razširili v naslednjem letu, že 
danes pa to pomeni, da so zelišča domače pridelana in pri roki. 

Tudi barvitost je pomembna
Da pa je naša kulinarična ponudba še posebej barvita, poskrbijo odlični sodelavci, ki v svojem prostem času nabirajo 
različne užitne rože, s katerimi popestrijo svoje izdelke in tako dajo na krožnik ne samo hrano, ampak tudi doživetje. 

Vse pa začinjeno še z zgodbo …
Ob tem je seveda pomembno, da našim gostom razložimo zgodbe, ki se skrivajo za kulinarično ponudbo. Da jim povemo, 
od kod izvira hrana, kako smo jo pripravili, kako skrbno smo izbrali sestavine. S tem tudi gostje bolj uživajo v hrani in s 
tem hrana ni le obrok, ampak pravo kulinarično, spominov vredno doživetje.
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Naročite svoj brezplačni izvod Moje Thermane na urednistvo@thermana.si

Za aktivnejšo 
in lepšo starost
Janja Podkoritnik Kamenšek, univ. dipl. soc. del., vodja programa oskrbe starejših

Staranje je neizbežen življenjski pojav, ki se mu ne more izogniti nobeno živo bitje. S preventivnimi 
dejavnostmi lahko dosežemo, da bo naša starost kakovostna, saj je predvsem od naše lastne 
aktivnosti in prizadevnosti odvisno, kako bomo doživljali in preživljali jesen svojega življenja.
Za v poznih letih polno življenje tako z vidika telesnih kot tudi psihičnih sposobnosti moramo 
skrbeti vse življenje. Zato je tako pomembna preventiva staranja, torej preprečevanje bolezni v 
zgodnjih in srednjih letih. Nenehno pa moramo posvečati posebno pozornost tudi ohranjanju 
duševne in telesne pripravljenosti, saj drži star slovenski pregovor, ki pravi: »Vprašala bodo stara 
leta, kaj so delala mladostna.« 

Da bi ohranili dobro počutje v starosti, je pomembno, da ostanemo aktivni tudi v tretjem življenjskem ob-
dobju. Telesna dejavnost in duševna aktivnost preprečujeta socialno osamljenost in brezciljnost, zelo po-
membno je, da starostnik v svoj vsakdanji ritem vnese harmonijo in ustvarjalnost. 

V tretjem življenjskem obdobju imamo prvič v življenju na voljo ves svoj čas in pomembno je, da ga aktivno 
porabimo. V Domu starejših Laško skušamo stanovalcem ponuditi pestro paleto kakovostno vodenih prostočasnih 
aktivnosti in posameznike spodbujamo, da si izberejo dejavnost, ki jim pomaga ohranjati že znano ali pa odkrivati 
novo, še neodkrito. Pomembno je, da jih aktivnost, ki jo izberejo, izpopolnjuje in pomirja. Zato jim skušamo približati 
različne aktivnosti, s katerimi poskrbimo tako za njihovo telesno kot tudi za intelektualno dejavnost.

Knjižni kotički in literarna skupina
V preteklem mesecu smo tako zaradi lažje dostopnosti in večje samostojnosti stanovalcev pri izbiranju želene literature 
iz enovite knjižnice oblikovali več manjših knjižnih kotičkov, ki so umeščeni po celotnem 

domu. Stanovalci lahko sedaj sami kadar koli posežejo po želeni knji-
gi ali reviji. Stanovalci se lahko pridružijo tudi literarni skupini, 

ki jo vodi knjižničarka Gabrijela Škorja. V njej prebirajo 
predvsem slovenske literarne avtorje in razpravljajo o 

prebrani vsebini. Na tak način lahko urijo svoj um, 
pridobivajo nove znanje in tako ohranjajo psihič-

no kondicijo.

Od telovadbe, vrtnarjenja, 
petja do učenja angleščine
V domu imamo tri skupine starih ljudi za 
samopomoč, ki delujejo kot pogovorne 
skupine in jih vodita dva usposobljena 
voditelja srednje generacije. V skupinah 
si sodelujoči izmenjujejo znanje in pre-
našajo neprecenljive življenjske izkušnje 
starejše generacije na mlajšo. Za ohra-
njanje dobre telesne pripravljenosti in 

preprečevanje naraščanja neželene tele-
sne teže imajo stanovalci možnost obisko-

vati skupinsko telovadbo in individualne vaje. 
Sodelujejo pa lahko tudi pri eko vrtnarjenju, 

kjer skupaj z zaposlenimi urejajo cvetlične gredi-
ce v okolici doma, prav tako pa skrbijo za zeliščni 

vrt, ki je v teh dneh dobil nove obiskovalce − unikatne 
palčke, ki so nastali v mizarski delavnici doma starejših. To 

delavnico obiskujejo predvsem moški predstavniki doma, ki si z 
ustvarjanjem izdelkov iz lesa krajšajo svoj vsakdan. Ljubitelji petja se 

lahko pri- družijo pevski urici, vsak dan pa se odvijajo različne delavnice, kjer naši stanovalci 
lahko ohranjajo ali na novo odkrivajo svoje ročne spretnosti. 
V juniju smo stanovalcem ponudili ure učenja angleškega jezika. Z veseljem smo ugotovili, da so priložnost sprejeli kot 
izziv in se tečaja z veseljem udeležujejo.

Nič ni nemogoče … tudi v starosti
Našim stanovalcem skušamo približati dejstvo, da ni nič nemogoče in da so izzivi tudi v zrelejših letih tu, da jih sprejme-
mo. Stanovalce spodbujamo, da živijo čim bolj polno življenje, čeprav jim kdaj ponagaja zdravje. Vsakega posameznika 
spodbujamo, da z našo pomočjo in po svojih zmožnostih skrbi za svoje telesno zdravje ter da ne pozabi na svoje duševno 
počutje in socialne stike, ki jih je treba negovati.

S tečajem 
angleškega 
jezika do 
novega znanja 
in spoznanj
Kristina Drstvenšek, univ. dipl. soc. del., socialna delavka

Z organizacijo tečaja angleškega jezika smo poleg pridobivanja nove-
ga znanja med drugim želeli naše stanovalce spomniti in opomniti, 
da se učimo vse svoje življenje. Tretje življenjsko obdobje pri tem 

ni izjema, le ustrezna motivacija in spodbuda sta potrebni za odločitev za 
učenje. Stanovalce smo osebno in vsakega posebej povabili, da se pridružijo 
tečaju angleščine. Nekateri so se bali, da bo tečaj zanje prezahteven, zato 
so bili še toliko bolj veseli prvih uspehov. Trenutno se tečaja udeležuje šest 
stanovalcev. Začetni tečaj traja 20 ur, sledilo pa bo še nadaljevalno uspo-
sabljanje. 

Nekaj vtisov stanovalcev, ki obiskujejo tečaj an-
gleškega jezika

»Učenje angleškega jezika smo vzeli prav resno, kot učenci prvega razreda. 
Na tečaj sem se prijavila, da zapolnim prosti čas. Težave nam dela izgovar-
java, ker smo se v naših časih učili nemščino in je veliko po-
dobnih besed. Učenje nam gre tako dobro, da že 
štejemo do dvajset. Znamo tudi pozdraviti 
in se predstaviti.« (O. V.)

»Na tečaj angleškega jezika rad 
hodim predvsem zato, da 
se naučim izgovarjati an-
gleške besede. Do sedaj 
smo se naučili šteti 
do dvajset. Počasi se 
bomo sigurno nau-
čili še kaj več. Uči-
teljica je enkratna, 
lepo sodelujemo.« 
(T. A.)

»Vsi tečajniki bi se 
radi naučili veliko 
novega. Dogovori-
li smo se, da lahko 
pišemo besede tako, 
kot jih izgovarjamo, saj 
nam je to lažje. S starostjo 
pozabljaš, in to hitro, zato 
snov ponavljamo. Prvič smo se 
sestali pred mesecem. Tečaj imamo 
enkrat tedensko. Začeli smo s pozdravi, 
števili, predstavitvijo in nekaterimi drugimi 
besedami. Predavateljica je enkratna, včasih vpraša-
nje namenoma postavi tako, da se 'ujameš v zanko', ob tem se vsi od srca 
nasmejimo.« (V. P.)

»Rada hodim na tečaj angleščine, saj se je tako lepo naučiti kaj novega. 
Štejemo že do dvajset, nekaj malega smo že tudi napisali.« (S. M.)



Koledar prireditev v Laškem
•  15. Martinovo v Laškem (11.–13. november 2011): Ob farnem prazniku žu-
pnije sv. Martina se bo zvrstilo kar nekaj dogodkov in prireditev: domoznansko pre-
davanje, pohod po nekdanjih trških mejah Laškega, nastopi pevcev ljudskih pesmi 
in godcev ljudskih viž, prikaz krsta mošta, Martinov sejem, praznična sveta maša in 
prikaz »Lepe nedelje«. 
•  6. Veseli december v Laškem: V decembrskih prazničnih dneh bomo pripra-
vili tri večje prireditve, povezane s tremi dobrimi možmi:

 • Miklavžev sejem, sobota, 3. december, med 9.00 in 12.00, tržnica Laško
 • Predbožični večer, petek, 23. december, ob 17.00, občinsko dvorišče

 • Slovo od starega leta, petek, 30. december, ob 18.00, občinsko dvorišče
•  14. Žegnanje konj na Štefanovo (ponedeljek, 26. december 2011, ob 11.00): 

Na Aškerčevem trgu pri cerkvi sv. Martina bo po maši ob 11. uri žegnanje konj. Po njem 
se bo nadaljevalo prijetno druženje ob zvokih glasbe. 

•  14. Pustni karneval (nedelja, 19. februar 2012, ob 15.00): V norčavem pustnem času 
pripravljamo sprevod mask, ki bo potekal po ulicah Laškega z zaključkom in glavnim dogajanjem na 

Aškerčevem trgu. K sodelovanju vabimo vse pustne maske, male in velike, stare in mlade, lepe in grde ... 

Obveščanje o prireditvah in dogodkih v občini Laško
K obisku vabijo še številne druge prireditve, o katerih najdete podrobne informacije na spletni strani www.stik-lasko.si.

Vabimo vas, da se vpišete v brezplačni sistem elektronskega obveščanja o prireditvah v občini Laško. To 
lahko naredite sami na spletni strani: www.stik-lasko.si ali pa nam na e-naslov info@stik-lasko.si pošljite 
vaš elektronski naslov, na katerega želite prejemati sprotna brezplačna elektronska obvestila in vabila. 
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Laško podeželje je pravi zaklad etnoloških, kulturnih 
in naravnih posebnosti. K odkrivanju in spoznava-
nju vabi vse leto, poleg številnih možnosti aktiv-
nih počitnic in pestre palete programov poučnih 
vsebin pa obiskovalcem nudi tudi kulinarične 
dobrote in druge tradicionalne izdelke. 

Okoliške kmetije in drugi ponudniki nudijo na-
ravi prijazne in po tradicionalnih postopkih pri-
delane dobrote, ki nastajajo v okviru dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah, domače in umetnostne 
obrti ter ekološke pridelave. Z letom 2011 se je v 
okviru lokalne akcijske skupine Raznolikost pode-
želja, ki združuje občine Celje, Laško, Štore in Vojnik, 
vzpostavila nova tržna znamka Friderik & Veronika za 
izdelke s podeželja teh štirih občin. Njihova skupna točka 
je zgodovina, saj so bile vse občine v preteklosti del posesti 
celjskih grofov. 

Tržna znamka pod sloganom Uži(va)jmo narav(n)o ponazarja 
simbola dveh zgodovinskih oseb, bogatega plemiča Friderika II. Celjskega in 
hčerke preprostega viteza Veronike Deseniške. Slogan izraža vrednote pode-
želja in povezuje prijeten občutek ali okus z naravo. 

Tudi v TIC-u Laško je na voljo izbor izdelkov s podeželja, ki so odraz 
bogastva ljudskega znanja, domačnosti, ohranjene tradicije in visoke kako-
vosti. Izbirate lahko med pestro ponudbo zeliščnih čajev in soli, različnih 
vrst medu, medenjakov, lectov in svečarskih izdelkov iz čistega 
čebeljega voska, izdelkov iz sadja (jabolčnih krhljev, jabolč-
nih sokov in kisa s travniških sadovnjakov, naravnega 
žganja), pekovskih izdelkov in domačih rezancev ter 
ovčjega sira v oljčnem olju. 

Izdelke je mogoče kupiti posamezno ali pa v že 
pripravljenih vsebinsko različnih paketih, ki nosijo 
podobo tržne znamke Friderik & Veronika. Primer-

ni so tako za darilo ob praznova-
nju vaših prijateljev kot tudi 

za poslovno darilo po-
slovnim partnerjem. 

Dobrote in izdelke 
pa prodajajo tudi ne-
posredno na kmetijah 
in pri drugih ponudnikih 
– na TIC-u Laško vas z vese-
ljem seznanimo z vsemi potrebnimi 
informacijami. 

Grad Tabor ponovno 
živi in diši  

Grad Tabor Laško, ki kraljuje nad Laškim, ponovno vabi z odlično kulinarično 
ponudbo. Pričakuje vas sveža ekipa, na čelu s priznanim kuharjem Markom 
Pavčnikom in pod imenom Pavus. Več informacij in rezervacije na 051 614 
664 in na info@pavus.si. 

Na ogled 
Pivovarne 
Laško  

Identiteta Laškega je neločlji-
vo povezana s pivovarsko 
tradicijo. Ko ste v Laškem, 
jo seveda morate spoznati.  

Odpravite se na ogled 
Pivovarne Laško. V TIC-u 
Laško vas vsak petek ob 
14.30 popeljemo v Muzej 

Laško, kjer boste spozna-
li zgodovino pivovarstva in 

zdraviliškega turizma, na ogled 
sodobnega postopka proizvodnje 

piva v Pivovarno Laško ter na degu-
stacijo piva v izbrano gostišče. 

Cena na osebo je 6,50 EUR. Ogledi so vsak 
petek, razen ob praznikih, ob prijavi najmanj 10 

oseb. Prijave zbiramo na TIC-u Laško do petka do 12. ure. 
Cena vključuje ogled Muzeja Laško, Pivovarne Laško, degustacijo piva s slanim 
pecivom, DDV, organizacijo in vodenje v slovenskem, nemškem ali angleškem 
jeziku. Vsak udeleženec ogleda ima v TIC-u Laško 10 % popusta pri nakupu 
spominkov Pivovarne Laško. Za skupine izvedemo ogled po predhodni najavi 

od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro ter ob sobotah med 
8. in 12. uro.

Dobrote in izdelki 
laškega podeželja  
Lokalno je privlačno, avtentično in vse bolj iskano. Uži(va)jmo 
narav(n)o pod tržno znamko Friderik & Veronika, ki nosi imena 
dveh zgodovinskih oseb, ki sta zaznamovali to območje.

TIC Laško, Trg svobode 8 
Laško Tel.: 03 733 89 50 
Faks: 03 733 89 56 
E-pošta: tic@stik-lasko.si 
www.stik-lasko.si

Delovni čas:
Ponedeljek–petek 
od 8.00 do 17.00
Sobota od 9.00 do 12.00

V TIC-u Laško lahko izbi-
rate med vrsto programov, 
lahko vam sestavimo tudi 
program po meri, nudimo 
pa splošne informacije o 
Sloveniji, informacije o La-
škem in okolici, spominke, 
razglednice, promocijske 
artikle Pivovarne Laško in 
uradne spominke turistič-
ne znamke I feel Slovenia.







Podarite darilne bone.
Uresni‹ite najve‹jo ìeljo. 

Vse najboljäe.

Darilni bon je na voljo v posami‹ni vrednosti za 10 EUR ali 20 EUR. 
Oglasite se pri Informacijski to‹ki Citycentra Celje, kjer vam jih bomo izro‹ili v darilni embalaìi.

 Pridruìi se nam          www.city-center.si


