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NajveËkrat izbrani izdelki

-20 %

L'Oréal Nutri Gold
• dnevna krema za obraz
50 ml

Redna cena: 934

747
¤/kos

-20 %

Maybelline 
Colossal Volum 
Express
• Ërna maskara
9,5 ml 

Redna cena: 935

748
¤/kos

-25 %

Neutrogena
• neodiπavljena krema za 

roke
50 ml

Redna cena: 474

354
¤/kos

-25 %

Solea Soft
• krema za obraz in telo
150 ml

Redna cena: 229

170
¤/kos
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info@thermana.si, www.thermana.si

V erjetno se bomo vsi strinjali, da je zdravje naša največja vrednota. Ne le kot odsotnost 
bolezni, temveč kot pozitivno psihofizično stanje, ki nam omogoča uživati v kvaliteti 
življenja. Toda kako to doseči, vzdrževati in negovati? Poti je vsekakor več, toda vse so 

si v osnovi bolj ali manj podobne. Vse pa je odvisno od nas samih – od osebe, ki si išče pot, 
da po njej hodi.
V Indiji se je na primer skozi zgodovino, ob izkušnjah in z naravo razvila posebna znanost – 
veda o življenju, ki nam razlaga in nas usmerja k zdravemu načinu življenja. Če je njen 
pristop k zdravju koristen za milijardo ljudi, verjetno lahko tudi kdo izmed nas v njenih 
principih najde svojo pot. 

Thermana kot vaša spremljevalka na poti zdravja pa vam pri tem ponuja roko. 
Principi zdravja so v ravnovesju elementov in funkcij, telesa in duha, aktivnosti in 
misli. Vsako ravnovesje pa je labilno in s tem tudi naše zdravje, če ga ne vzdržujemo 
tako, da živimo skladno z zakoni narave. Napačno obnašanje, življenjske razvade, nezdrava 
prehrana lahko vodijo v bolezen. Potem pa je težava že večja, da notranje ravnovesje ponovno 
vzpostavimo. Zato je bolje bolezen preprečiti kot zdraviti. Tako pravi ayurveda. 

Ali nam ta tisočletna načela ne zvenijo nekam znano? Seveda, popolnoma sodijo v sodoben 
wellness, f ilozofijo zdravega načina življenja, ki temelji na pravilni prehrani, f izični 
aktivnosti, duševnosti in duhovnosti. Le da se bomo tu srečali s petimi elementi in 
govorili o došah, jogi, meditaciji, ayurvedski prehrani in terapijah.

Pri nas smo do sedaj ayurvedo poznali predvsem po oljih in masažah. Mnogim gostom 
v wellness centrih je všeč abhyanga, udvarthana ali shirodara. Veliko jih obiskuje jogo. 

V Thermani vam želimo ponuditi še nekaj več – živeti z ayurvedo. V sodelovanju s podjetjem 
Veda iz Kerale na jugu Indije bomo v prostorih Wellness Parka Laško organizirali ayurvedski 
center in našim gostom ponudili pravo originalno ayurvedo z zdravnikom, terapevti in 
trenerjem joge. Lahko se boste pogovorili o principih zdravega načina življenja, morda o 
svojih težavah in primernih terapijah, sodelovali na jogi in meditacijah, skupaj poiskali 
za vas primerne programe in terapije. S tem bomo še nadgradili ponudbo našega 
Wellness Spa Centra, ki je bil sicer že večkrat razglašen kot Naj wellness v Sloveniji. 

To bo nova kvaliteta v ponudbi Thermane in veseli bomo, če boste zadovoljni tudi vi.

Mag. Roman Matek
Direktor Thermana d.d. 

Z AYURVEDO 
PO POTI ZDRAVJA

Časopis dobrega počutja Moja Thermana izdaja Thermana d.d., družba dobrega počutja, Zdraviliška c. 6, 3270 Laško. Časopis izhaja dvakrat letno. Uredništvo in brezplačna naročila: urednistvo@thermana.si,  
tel.: 03 423 20 77. Odgovorna urednica: Maja Jahn. Glavna urednica: Mojca Dragar. Uredniški odbor: Mojca Dragar, Maja Jahn, Metka Krivec, Janja Urankar, Cvetka Jurak, Alja Beccari, Jacinta Doberšek Mlakar, Slavka Topolić, dr. med., Polo-
na Dornik, Metka Mavri, Boštjan Humski, Janja P. Kamenšek. Zunanja sodelavka: Helena Ajdnik, Kreativus. Lektoriranje: Aleksandra Rožič. Oblikovanje in izvedba: Miha Gorenak. Fotografije: Miha Gorenak, Arhiv družbe Thermana Laško,   
TIC Laško in Dreamstime, Shutterstock, v primeru drugih avtorjev je avtor naveden. Tisk: Dinocolor d.o.o., Vojnik. Naklada: 80.000 izvodov. Mesec izdaje: Marec 2012. Pridružujemo si pravico do sprememb vsebine, ki je vezana na ponudbo Thermane Laško. 
Tiskarske napake niso izključene.
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Prazen žep je dober motiv
Marko je človek, ki mu nikoli ni bilo težko delati. Iskreno priznava, da ga je kot mladostnika 
velikokrat motiviralo in gnalo veliko veselje do dela v medijih kakor tudi želja po spremembah 
in še boljšem življenju. »Zrasel sem v preprosti in skromni družini. Nismo živeli v izobilju, a za 
zdrav razvoj sem imel vsega dovolj. Doma smo se zmeraj dobro razumeli in smo se drug na 
drugega lahko zanesli. Ko pa so moje želje postale prevelike za družinski proračun, sem 
poiskal poti do tega, da razbremenim starše. Hitro sem našel svojo pot do teh želja, 
pri tem pa na začetku vedno ni bilo mogoče delati stvari, ki bi me veselile. 
Čeprav sem v vsakem delu našel vsaj nekaj malega, kar mi je bilo v veselje, 
sem z vsemi štirimi zagrabil delo v medijih, ko se je prvič ponudila 
priložnost. Na radiu sem začel delati leta 1997, od takrat pa do 
danes se je zvrstilo lepo število uspešnih radijskih in televizijskih 
projektov, sodeloval sem s številnimi tujimi strokovnjaki, 
naredil veliko voditeljskih zgodb in predvsem užival  v vsaki 
sekundi tega dela! Trenutno nisem prisoten v televizijskem 
in radijskem prostoru, ker ves svoj čas posvečam svojemu 
projektu, ki med drugim vključuje tudi produkcijo oglasov, 
promocijskih filmov in različnih medijskih vsebin, ampak 
pride še čas, ko bo za to spet možnost. Sicer pa še vedno 
ostajam zvest voditeljski vlogi na raznih prireditvah, tu 
in tam pa posodim glas tudi kakšnemu animiranemu 
junaku. In v tem neizmerno uživam.« Če kdo potem eden 
redkih slovenskih Guinnessovih rekorderjev (Marko je vpisan 
v Guinnessovo knjigo rekordov v kategoriji nepretrganega 
vodenja radijskega programa – pred mikrofonom je zdržal 122 
ur) ve, da sta volja in delo vedno poplačana in da se dobro vrača 
dvakrat.

MOŠKI IN DOBRO POČUTJE

»Čas z družino je zame 
največje ugodje«

Pripravila: Helena Ajdnik 

M arko Potrč zase pravi, da je najprej oče in zanesljiv ter ljubeč partner. Šele nato znan medijski 
obraz, poslovnež, športnik in uživač. Dolga leta je bil radio njegova prva delovna ljubezen, 
po neki naravni poti je sledilo delo na televiziji, ki mu je od nekdaj predstavljala velik 

izziv. Postavni Štajerec pravi, da se bo k tema medijema še vrnil. Seveda, ko bo čas za to, 
kajti sedaj je prišel trenutek za njegove ideje. Ideje in zamisli, ki so plod dolgoletnega 
medijskega dela, raziskovanja, opažanja, iskanja in sad nemirnega duha.
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Delo je moje poslanstvo
Za njim je že več kot petnajst let delovnih izkušenj in medij-
ski svet, v katerem oba s partnerko Lili puščata svoje 
sledi, mu je naredil trdo kožo. Prav zato poslovni 
svet dojema na prav poseben način. Pogovori 
z njim o tej in vseh drugih temah so never-
jetno zanimivi in kot njegov sogovornik 
si moraš želeti le eno; da mu po nekaj 
minutah pogovora ne bo zapiskal 
kakšen opomnik, da ne bo začel 
pogledovati na uro in ti kaj kmalu 
pobegnil novim izzivom naproti. 
Kljub temu te njegova energija, 
želja po nenehnem delovanju 
tako prevzame, da mu to eno-
stavno moraš oprostiti. »Pri-
znam, čas je tisti, ki me v za-
dnjih mesecih neverjetno daje 

na preizkušnjo. Želim si sicer, da bi se zadeva čim prej umirila, ampak kolikor 
se poznam, bom še nekaj časa v hektiki. Mogoče v njej včasih celo na nek 
način uživam. (smeh)« Tukaj se pojavi rahlo provokativno vprašanje: »Kaj 
bi naredil, če bi bil 'idejni vodja' ljudstva in države, človek z absolutno 
možnostjo preobratov in sprememb?« »Sedel bi na letalo (prvi razred, 
seveda), odletel na nek nepomemben sestanek v tujino, ki bi ga v 
javnosti predstavljal kot najpomembnejšo stvar na svetu, tam bi 
bival v najdražjem hotelu, srkal koktajle, hodil na masaže, se dolgo-
časil na nepomembnem sestanku, ki bi ga v javnosti predstavljal kot 
najpomembnejši sestanek, si privoščil kosilo v najdražji restavraciji 
in si na poti nazaj sam pri sebi mislil, kako fino je, da za vse to plača 
narod. Ker to pač idejni vodje počnejo, mar ne? Zdaj, ko sem to povedal, 
pa izklapljam funkcijo pretiranega sarkazma. (smeh)« In človek take misel-
nosti na vse svoje neizkoriščene ali neuspele priložnosti gleda zelo pozitivno. 
»To so izzivi za prihodnost. Za vse bo še čas. Jaz počnem to, kar me veseli in v čemer 
se vidim. Zato me čas velikokrat prehiteva in res bi si želel, da bi imel dan več kot štiriindvajset ur. Mogoče 
tudi zato kdaj pa kdaj naredim kakšno napako. Je pa vsekakor pomembno, da se učimo iz lastnih napak. Samo te nas 
naredijo boljše. Kar človek okusi na lastni koži, si najbolje zapomni. Zato se jih ne bojim, ampak jih jemljem kot nekaj 

nujnega.« Ne razmišlja preveč, kaj bi počel, če bi imel brezmejne delovne možnosti. Je realist in zagovarja 
svoje delovne ljubezni. Za kaj drugega ni prostora. »Ni prostora za kaj bi, če bi. Tudi če bi se še enkrat 

odločal, bi se ukvarjal s tem, kar počnem sedaj. To me zelo veseli. Mogoče bi si umislil še kak 
majhen, družinsko voden hotel, ampak to so že sanje. Sicer pa, nikoli ne reci nikoli …«

Ljubitelj slovenskega in kakovostnega
Zelo rad raziskujem Slovenijo in tudi zaradi tega na turistično panogo včasih rad 

pogledam kritično. Kot laik oziroma kot gost, seveda. Ampak saj to je tisto, kar 
lahko pripelje do vedno boljše ponudbe. (smeh) Mogoče bi si včasih ponekod 
želel, da bi se naši ponudniki konkretno pozicionirali na trgu. Predvsem ko gre 
za ciljno publiko. Včasih imam občutek, da želijo nekateri ponudniki za vsako 
ceno pokriti popolnoma vsako ciljno skupino in na koncu nastane zmešnjava, 
ki ne omogoča dobrega počutja – za nobeno ciljno skupino. Vsaka destina-
cija, najsi bo to preprost kmečki turizem ali velik hotelski kompleks z več sto 
sobami, bi naj imela izdelano natančno predstavo o tem, kdo je njihova ciljna 
skupina. Vsaj jaz tako razmišljam. Mogoče bi se lahko ponudniki med seboj 

tako bolj povezovali in si predajali goste, ki ne padejo v njihovo ciljno skupino, 
zato pa v sosedovo. Tudi gostje bi imeli boljši občutek. Nekatere turistične hiše 

pa bi morale dati še večji poudarek na prijazno osebje, čistost, urejenost, udobno 
posteljo, tišino v savni, dobro hrano in tako naprej, oziroma poskrbeti za celoto, ki 

naredi dober občutek. V Thermani me vsakič znova razveseli prav posluh za gosta in 
skupno prizadevanje zaposlenih. Ne glede na to, ali vodim dogodek v kongresnem delu 

ali pa sem prišel samo uživati, naletim na prijazne ljudi.«

Hrana, rekreacija in wellness
»V takem zaporedju, prosim. No, če se dobro najem, ne grem takoj na kolo, da se razumemo. (smeh) Tako bi te stvari, 
ki so mi zelo ljube, razporedil po prioritetah. Glede na stres, ki ga človek dandanes nosi na ramenih, je zelo pomembno 
vsake toliko časa izklopiti misli na delo. Thermana Laško je eden tistih krajev, kjer lahko ravno prav odklopim. To pomeni, 
da vseeno ostanem v stiku s tistimi poslovnimi zadevami, ki nujno zahtevajo mojo pozornost, v preostanku časa pa 

uživam. Stvari so tudi hitreje spisane, ko ima človek pogled na bližnji gozd in ve, 
da se bo po opravljeni nalogi lahko šel tja sprehajat.« Marko daje občutek, 

da nič ne prepušča naključju. Čeprav se je v zadnjem času, ko se 
je odločil za večji samostojni projekt, tudi na tem področju 

veliko spremenilo. »Šport sem skoraj popolnoma zane-
maril, relaksacijo pa prav tako. Zato mi je možnost 

kombinacije športa in sprostitve, ko si končno pri-
voščim čas zase, še toliko bolj pomembna. In da, 

tudi dobra hrana spada zraven. V hrani zelo 
rad uživam. Sicer pa odkrito priznam, da so 

moje navade prehranjevanja zadnje leto in 
pol katastrofalne. Nič čudnega torej ni, 
da še toliko raje izkoristim vsako prilo-
žnost za zdravo kulinarično razvajanje. 
Sam sicer neverjetno uživam v kuha-
nju, rad pa imam seveda tudi, da me 
razvajajo drugi. Thermana je eden ti-
stih krajev, kjer resnično uživam v ku-
linaričnih užitkih. Tukaj imam recimo 

Pomoč drugim ne obeša na velik zvon 
»Rad sodelujem in želim sodelovati v dobrodelnih oziroma humanitarnih ak-
cijah, ampak o teh zgodbah govorim le, če je posledica javnega govorjenja 
o tem neposredna korist za dotično zadevo.« Za dobrodelne namene je med 
drugim pekel piškote, prehodil razdaljo med Ljubljano in Piranom, daroval 
kri, igral nogomet, vodil koncerte ali prireditve in tako naprej. Dandanes mu 
medijska kilometrina daje možnost, da lahko ostaja zvest svoji ideologiji, pa 
čeprav velikokrat čuti, da je samostojna pot precej težka. »To me ne oddalji 
od osnovnega cilja. Vesel sem, da lahko s trenutnim delom zadovoljim še 
drugi del sebe. Tisti del, ki ga ljudje ne poznajo toliko. V video produkciji 
maksimalno uživam. Še posebej zato, ker imam super ekipo! Prepričan sem, 
da bom za izpolnitev tega področja v bodoče še imel dovolj priložnosti. Bi 
si pa želel, da bi bilo več priložnosti tudi za nove ideje v medijih. Želim si, da 
bi se bolj spodbujale možnosti za uresničitev novih zamisli. Pogrešam več 
priložnosti za razvoj in rast novih oddaj, formatov in podobno. Zaenkrat na 
tem področju pri nas ni velikega posluha oziroma so možnosti za to precej 
omejene. Še največjo medvedjo uslugo pa si narediš, če odkrito pokritiziraš 
kakšno že obstoječo zadevo, ki več kot očitno ne funkcionira več, 
ampak s svojim vztrajanjem odžira možnosti za razvoj 
novih zgodb.«

In kako potem, če sploh, sodelova-
ti z ljudmi, ki rušijo dobro energijo, 
napredne ideje in željo po razvoju. 
»To ni nič novega. Ne pri nas in 
ne drugje po svetu. Vsaka nova 
stvar je posredna grožnja že 
utečenim projektom. Zato je 
normalno, da si nekateri ne 
želijo novih stvari. Je pa pri 
nas učinek tega bolj očiten 
zaradi že siceršnje omeje-
nosti, ki je povezana z majh-
nostjo trga. Sodelovati s temi 
ljudmi pa je prav zato nujnost 
in jaz v tem tudi ne vidim teža-
ve. Nikoli je nisem. Želim si le, da 
bi ti ljudje uvideli, da lahko tudi oni 
najdejo svoj prostor v novih zgodbah, 
namesto da se krčevito oklepajo starih, 
preživetih projektov in pristopov. Najbolj 
pomemben je pravzaprav končen rezultat, ki pa 
mora biti napredek. Oziroma vsaj naj bi bil …« Tako bi 
moralo biti v poslu vedno in povsod. Ne glede na stroko. Brez pri-
kritih zgodb, dvojnih meril, predsodkov in sodb po merilu čustev. A vsi vemo, 
da je človeška psiha preveč kompleksna, da bi bilo tako preprosto.
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Marko je izbral:
Proti bolečini v kolenu 
Bownovo terapijo
To je posebna, zelo nežna oblika 
manualne terapije. Z njo si boste 
pomagali pri mnogih mišično-
skeletnih problemih in je odlična 
sprostitvena tehnika.

Terapevt vam z nežnim, vendar 
dovolj močnim pritiskom na 
natančno določenih mestih stimulira 
receptorje v mišično vezivnem tkivu in s 
tem sproži proces samoozdravljenja.
Terapija vam lahko hitro in efektivno zmanjša 
napetost tkiv ter pomaga pri vzpostavitvi 
ravnovesja v nevrološkem, hormonalnem, limfatičnem in 
energetskem sistemu.

Za vse informacije se oglasite na recepciji fizioterapije Zdravilišča Laško, 
v 1. nadstropju ali pokličite na telefonsko številko: 03 734 51 50.

Za boljše splošno počutje 
masažo Dotik Petih 
Elementov

Ritual je plod znanja in izkušenj domačih 
terapevtov. Bistvo predstavlja 

pet elementov (les, ogenj, 
zemlja, kovina, voda), katerih 

usklajenost vas popelje 
do popolne harmonije 
i n  u r a v n o t e ž e n o s t i . 
Postopek sestavljajo kopel, 
piling telesa s črnim milom, 
aktivacija refleksnih točk, masaža 
telesa s svečo, masaža glave.

Za rezervacijo masaž pokličite na: 03 423 20 40 oz. 
nam pišite na wellness-spa@thermana.si.

Za ohranjanje kondicije 
uro fitnesa

Vadba v sodobno opremljenem in ambientalno 
zelo prijetnem fitnesu bo prav poživljajoča − za 

to poskrbi tudi steklena stena s pogledom na reko 
Savinjo, okoliške gozdove in urejene sprehajal-
ne poti − prisotnost inštruktorja fitnesa pa bo 
zagotovila, da bo vadba pravilna in strokovna. 
Opremljen je s kardiolinijo in trenežerji Tech-
nogym za vse mišične skupine. 

Nudimo vam mesečne in letne karte za 
Fitnes Center.  Pokličite na: 03 423 20 40.

Fitnes Center je odprt vsak dan od 0900 do 2100 ure.

izbrano svojo najljubšo juho. (smeh)« Človeku, ki lovi sekunde iz dneva v dan, je beseda wellness zelo pri srcu. Sploh 
takrat, ko zanjo najde čas, česar je bilo v zadnjem letu absolutno premalo. »Glavni dejavnik je seveda čas. Večinoma 
sem dobesedno prisiljen dati prednost drugim stvarem, ki so mi v trenutni situaciji precej pomembne. Sem pa vsekakor 

zagovornik razvajanja in sprostitve. Pa verjamem, da nisem edini, ki je mnenja, da 
si ne privoščim dovolj. Predvsem tukaj mislim na kvantiteto. Zato si takrat, 

ko se to zgodi, želim vrhunskega razvajanja. Sem ljubitelj savn in masaž. 
Predvsem dobra masaža je pravi blagoslov. Še posebej, če je človek 

veliko pod stresom. Sicer pa rad preizkušam tudi nove stvari. Nekaj 
novih, zanimivih sem našel tudi tukaj, v Thermani.« Tudi Laško 

in okolica ponujata veliko možnosti, saj je tukaj bogato poči-
vališče zgodovine. Spoznajmo bližnji hrib, prijetno kolesarsko 
pot, ki ponuja nove zgodbe rekreacije in spoznavanj, ob tem 
bomo slišali prenekatero legendo in pripovedko, ki jo bomo 
lahko svojim otrokom pripovedovali za lahko noč. 

Edina stalnica je nemiren duh
Porabili bi lepo število vrstic, da bi opisali Markove neverjetne 

podvige, tako športne kot tudi delovne. Velika večina teh je 
bila že na meji hudega avanturizma. 150 km hoje v dobrodel-

ne namene, ekspedicija 'Od najvišje do najnižje točke Slovenije' v 
24-ih urah zgolj z lastno močjo, s kolesom do Münchna, na otvori-

tev svetovnega nogometnega prvenstva leta 2006, 122-urna radijska 
moderacija brez predaha, številni triatloni, vzdržljivostne preizkušnje in 

še bi lahko naštevali. »Seveda nisem profesionalni športnik in moji podvigi so 
večinoma le premagovanje samega sebe. Je pa šport vsekakor sprostitev in odgovor 

na marsikatero vprašanje. Na žalost je v mojem življenju trenutno kar nekaj vprašanj, ki čakajo na šport. Sem pa pre-
pričan, da bo za to spet čas. Kljub temu da zna biti naporno, če se odločiš za resen trening ali preizkušnjo. Včasih celo 
prenaporno oziroma čez zmogljivosti in pripravljenost svojega telesa.« Ravno zaradi tega je zdravstvena stroka na 
njegovem telesu naredila že veliko. »Včasih je želja po še boljšem rezultatu ali celo 
po dokazovanju prevelika. Včasih pač telo popusti. Predvsem sem vesel, da 
so mi v takšnih primerih vedno priskočile na pomoč medicinske roke, 
ki vedo, kaj delajo, in ki sem jim lahko zaupal. Za marsikoga zna 
verjetno biti prav to, da je v Laškem za zdravstveni vidik dobro 
poskrbljeno, dodaten razlog za uživanje tukaj. Zame vem, da 
je. Fino je, da lahko med oddihom opravim kakšen pre-
gled ali celo pozdravim staro poškodbo. Teh je namreč 
kar nekaj. (smeh)« Marko je bil v najbolj aktivnih časih 
že skoraj ekstremni športnik in znanje tega področja 
stresa iz rokava. Dandanes je problem večine ljudi, da 
ne poznajo osnovnih funkcij telesa. Če si tukaj bos, 
potrebuješ vodstvo v obliki osebnega trenerja, ker so 
težave, ki si jih nakoplješ z neznanjem, nepopravljive. 
Problemi našega fizičnega telesa pa lahko hitro re-
zultirajo na psihi. Vedno več ljudi je ujetih v začarano 
kolesje kilogramov in če želite korenito spremembo in 
če menite, da si trenerja ne morete privoščiti, pomislite 
še enkrat. Naredite si kalkulacijo vseh dejavnikov: časa, 
denarja, sivih las, uspeha in še česa, in videli boste, da se 
splača. Saj ga ne boste potrebovali celo življenje. Z majhnimi 
koraki vam bo hitro in popolnoma spremenil življenje – ne boste 
potrebovali več veliko spanca, ne bo vas zeblo na vsakem koraku, 
zmanjšali boste vnos hrane, vaša omara bo kaj kmalu potrebovala manj-
šo konfekcijo. Da ne govorimo o samozavesti; trosili jo boste naokoli in pozitiv-
no vplivali na svojo okolico.

Mi trije smo najboljši par
Dandanes se v družbi triletnega sina zelo rad spominja svojega otroštva, odraščanja na podeželju, v naravi. »To izkušnjo 
bi rad omogočil tudi mojemu Tilnu. Zase menim, da sem imel velik privilegij v življenju ravno zaradi 'dobre osnove' v 
otroštvu. Izhajam iz preproste družine in to tradicijo bi rad nadaljeval. Moj sin ji že dobro sledi. Predvsem si z Lili želiva, 
da ga vzgojiva po najboljših močeh. Če nama bo to uspelo, bova najbolj srečna. Zato mi je kot očetu pomembno, da 
smo kot družina ves čas v iskanju skupnih interesov, da se razvijamo kot celota in se družimo. Najbolj hudo mi je, ko 
grem od doma in vem, da Tilna ves dan ne bom videl. Čeprav vem, da mu nič ne manjka. Ko spremljam njegovo odra-
ščanje, se vedno bolj zavedam pomena naših skupnih trenutkov. Vikende res radi izkoristimo za družinske pobege. Zato 
z Lili izbirava destinacije, ki so primerne tudi za najmlajše. V Termalnem Centru je bilo našemu mladeniču všeč zaradi 
prilagojenih vodnih površin za najmlajše. Zato je Thermana na našem spisku destinacij za izlete. (smeh)«
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VADBA Z OSEBNIM TRENERJEM 
Kilogrami v minus, vaša 
samozavest pa v plus!  

Izgubiti odvečno maščobo, pridobiti mišično maso in s tem telesu dati lepšo 
obliko, brez težav preteči nekaj kilometrov, znižati raven slabega 

holesterola ali izboljšati splošno kondicijo. S temi idejami 
se poigravamo iz dneva v dan. Zakaj bi se samo 

poigravali? Čas je pravšnji, da premagamo svoj 
neodločni karakter. Navada, ki jo boste vpeljali 

v svoj vsakdan, bo hitro postala železna srajca 
in vaša samozavest bo iz dneva v dan večja. 

Priprava telesa na toplejše mesece naj ne bo le 
»instantna«, saj s tem naredite več škode kot koristi. Raje 
se odločite za korenito spremembo, ki ne bo odražala le 
potrebe po manjši konfekcijski številki v vaši omari. 
Ob tem se zavedajte, da vse komercialne diete kršijo princip 
individualnosti – vsak človek je namreč individum.

Prehrana je za dosego cilja bolj pomembna kot sam trening, zato je še posebej 
pomembno, da se ta princip ne krši. Osebni trener vam sestavi jedilnik, ki je 

prilagojen izključno vašim potrebam in ciljem, ob tem pa poskrbi za primerno 
sestavo vadbe. Le kombinacija obojega prinese rezultate. 

Če se sprašujete, kako umestiti takšno spremembo v svoj vsakdan – sami ali raje s 
strokovno pomočjo, je že samo vprašanje pokazatelj, da je bolje, če se odločite za pomoč 

stroke. Najem osebnega trenerja je pravilna odločitev.

Trening z osebnim trenerjem je popolnoma prilagojen vsakemu posamezniku, 
zaradi tega so rezultati vidni v najkrajšem možnem času. Najbolj pomembno 
je, da se s tem bistveno zmanjša možnost poškodb, kar je problem predvsem 
pri začetnikih. Trener vam bo predstavil pravilno izvedbo vaj, vas motiviral, 
vam postavljal nove izzive in naredil vadbo zabavno.

Pogovarjali smo se z Gregorjem 
Ljubeškom, osebnim trenerjem

Kaj pomeni vadba z osebnim trenerjem?
Gre za celoto, ki je sestavljena iz posameznih stopenj:

•	 Uvodni pogovor: spoznavna ura, kjer se pogovorimo o željah in pričakovanju 
vadečega, njegovem zdravstvenem stanju, trenutnih aktivnostih, opravimo tehtanje in vse potrebne 
meritve, ki so pomembne za sestavo individualnega programa.

•	 Uvodni trening: gre za predstavitev vadbenih naprav, prikaz pravilne izvedbe vaj, začnemo s t. i. uvajalnimi 
treningi.

•	 Sestava jedilnika: predstavimo osnove zdravega načina prehranjevanja in sestavimo jedilnik, ki ga v času 
vadbe prilagajamo glede na vmesne rezultate.

•	 Specifični trening: ko se telo »privadi« na obremenitve, začnemo s specifičnim treningom, ki je odvisen 
predvsem od ciljev vadečega.

Trener ves čas bdi nad osebo – skrbi za pravilno izvedbo vaj, motivira in glede na rezultate sproti prilagaja 
trening.

Kako poteka ura treninga z osebnim trenerjem? 
Za posamezen trening si je potrebno vzeti 1,5–2 uri časa. Od tega je vadeči pod trenerjevim 
nadzorom eno uro. Pred začetkom dela s trenerjem se ogreje na napravi za aerobno 
vadbo, nato opravi dinamično raztezanje. Sledi trening z obremenitvijo, ki je sestavljen 
na podlagi ciljev posameznika. Za konec ga čaka še aerobni del, katerega trajanje in 
intenzivnost določi trener, prav tako na podlagi ciljev vadečega.

Kaj svetujete tistim, ki imajo doma nekaj 
fitnes naprav ali pa si želijo treninga na 
prostem? 
Če ne veste, kako se z napravami soočiti, vprašajte osebnega 
trenerja. Ta vas lahko obišče tudi na domu, se vam pridruži pri teku 
ali z vami opravi trening na prostem. Večina ljudi si pod besedno 
zvezo »osebni trener« predstavlja fitnes, uteži in mišičnjake. To je tisti 

klišejski pogled, ki samo zavaja. Pojem osebnega trenerja je zelo 
širok. Dober osebni trener ima obsežno znanje, pomaga 

vam tudi na drugih področjih, ne le v fitnesu. Samo 
vprašajte ga.  

Kakšno je vaše sporočilo bral-
cem, ki bi radi naredili spre-
membo, pa imajo pomisleke 
okoli najema osebnega trener-

ja zavoljo časa, denarja, prepri-
čanja, da ga ne potrebujejo?

Imeti osebnega trenerja že dolgo ni več modna muha 
ali statusni simbol. Pot do zastavljenega cilja je z osebnim 

trenerjem lažja, hitrejša, varnejša in nenazadnje tudi cenejša. Če bi 
radi spremenili način življenja, postali bolj aktivni, izgubili odvečne 
kilograme, pridobili mišično maso ali pa če preprosto potrebujete 
nekoga, ki vas bo motiviral med treningom in vam popestril vadbo, 
je odločitev za osebnega trenerja pravilna odločitev.

Za več informacij ali rezervacijo termina z osebnim trenerjem pišite 
na wellness-spa@thermana.si, pokličite na 03/423 20 40 ali nas 
obiščite v Wellness Spa Centru v hotelu Wellness Park Laško.

Prednosti dela z osebnim 
trenerjem:

•	 Večja varnost pri vadbi, saj ste ves čas pod nadzorom.

•	 Hitrejše in učinkovitejše doseganje zastavljenih ciljev.

•	 Individualna celostna obravnava posameznika.                          

•	 Spremljanje napredka in prilagajanje. 

•	 Raznolikost in pestrost vadbe.

•	 Večja motivacija za vadbo.

KUPON UGODNOSTI!
30 % popusta za prvo uro vadbe z 

osebnim trenerjem in svetovanje 
v Fitnes Centru Wellness Park 

Laško.
 

Popusti se med seboj ne seštevajo.
Kupon velja do 31.8.2012.

IZREŽI IN PRIHRANI

Janja Urankar, vodja programa wellness
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FUNKCIJSKA VADBA
Z majhnimi koraki do 
uspešnih rezultatov!

Funkcijska vadba prvotno izhaja iz rehabilitacijskega procesa. Strokovnjaki 
s tega področja so pacientom skušali povrniti moč in gibalno storilnost z 
vajami, ki se v praksi odražajo skozi določena gibanja. Vaje v osnovi poudarjajo 
kontrolirano gibanje ob stabilizaciji telesa z mišicami jedra oz. stabilizatorji 

trupa. Kmalu zatem so podobno vadbo začeli uporabljati tudi rekreativci 
kot preventivo pred poškodbami in za razvoj zdravega, 

»fit« telesa, ki ima enakomerno razvite 
komponente moči, hitrosti, gibljivosti, 

vzdržljivosti in koordinacije. Takšna 
vadba pomaga izboljšati 

opravljanje vsakodnevnih 
dejavnosti, pa naj bo to 

pospravljanje doma, 
prenašanje predmetov 

iz avtomobila, igra z 
otroki ...

Funkcijska vad-
ba je primerna za 
začetnika, ki se 
odloči vključiti v 
program organi-
zirane vadbe, a mu 
določen segment 
gibalnih sposobno-

sti (moč, hitrost, gi-
bljivost, koordinacija, 

ravnotežje, preciznost, 
vzdržljivost) onemogoča 

pravilno izvedbo. Po drugi 
strani pa je funkcijska vadba 

zelo priporočljiva za rekreativ-
ce ali zelo aktivne posameznike, ki 

dostikrat telo razvijajo neenakomerno – 
bodisi močno in slabo gibljivo (izvor poškodb 

hrbtenice) bodisi vzdržljivo in neproporcionalno stabili-
zirano (nepravilno gibanje).
 
Glavne prednosti funkcijske vadbe 
Večja medmišična in znotraj mišična koordinacija, večja stabilnost v sklepih, 
manj poškodb lokomotornega aparata, proporcionalen razvoj na vseh 
področjih gibalnih sposobnosti.

Vadba bo potekala 2-krat tedensko, in sicer v telovadnici Zdravilišča Laško.

Za vas bomo izvedli začetni test in vas glede na zmogljivosti razporedili v 
eno izmed treh skupin:

1. prva skupina – začetniki (starejši ali mlajši), brez kondicije, ki ste se 
odločili, da po zimskem dremanju naredite nekaj za svoje zdravje, ter 
osebe po poškodbah;

2. druga skupina – vsi tisti, ki že imate kondicijo, vendar vam primanjkuje 
gibljivosti, morda ne veste, kako stabilizirati svoje telo, imate pri vadbah 
oz. nasploh pri rekreaciji težave z bolečino v križu, ste pri nekaj plesnih 
korakih brez sape;

3. tretja skupina – t. i. rekreativci, torej sposobni izvedbe zahtevnejšega 
treninga, ki temelji na vadbi z lastno telesno težo ter kombinaciji 
vzdržljivosti, gibljivosti in stabilizacije telesa.

Primer variacij vaj za funkcionalno 
vadbo moči trupa in zgornjih okončin:

Vertikalni priteg
Vadeči leži na blazini z oporo na nogah 
in lopaticah. Kolena ima pokrčena, boke 
dvignjene od tal, hrbtenico vzravnano, 
trebušne mišice pa napete, da se ustvari 
pritisk v trebušni votlini. Gibanje, ki je 
vzporedno s tlemi, izvaja tako, da vleče roke 
iz iztegnjenega položaja do pravega kota v 
komolcih.  

Horizontalni priteg
Vadeči sedi na klopi, predklonjen za približno 
45°. Pogled je usmerjen naprej, hrbtenica 
vzravnana, trebušne mišice pa napete, da se 
ustvari pritisk v trebušni votlini. Gibanje, ki je 
pravokotno na tla, izvaja tako, da vleče roke 
iz iztegnjenega položaja do pravega kota v 
komolcih.  

Horizontalni potisk
Vadeči sedi na klopi pred letvenikom. Pogled 
je usmerjen naprej, hrbtenica vzravnana, 
trebušne mišice pa napete, da se ustvari 
pritisk v trebušni votlini. Gibanje, ki je v 
višini ramen, izvaja tako, da potiska roke iz 
pravokotnega položaja do skoraj popolne 
iztegnitve komolcev. 

Vertikalni potisk
Vadeči stoji v razkoračni stoji, v širini 
ramen. Pogled je usmerjen naprej, hrbtenica 
vzravnana, trebušne mišice pa napete, da se 
ustvari pritisk v trebušni votlini. Gibanje, ki 
je pravokotno na tla, izvaja tako, da potiska 
roke iz močno pokrčenega položaja do skoraj 
popolne iztegnitve komolcev.  

Upogib trupa
Vadeči leži na blazini, z rokama pod ledvenim 
delom hrbtenice. Nogi sta pokrčeni, glava 
v podaljšku hrbtenice, trebušne mišice pa 
napete, da se ustvari pritisk v trebušni votlini. 
Gibanje izvaja tako, da upogiba (ne dviguje!) 
trup brez izgube stika z dlanmi v ledvenem 
delu.

Izteg trupa
Vadeči sedi na klopi, z držo elastike pred 
prsmi v predklonu. Pogled je usmerjen 
naprej, hrbtenica vzravnana, trebušne mišice 
pa napete, da se ustvari pritisk v trebušni 
votlini. Gibanje izvaja tako, da izteguje trup iz 
predklona do popolne izravnave.

NE ZAMUDITE BREZPLAČNE VADBE
14. in 24. 4. 2012 vas vabimo na brezplačno vadbo v telovadnico hotela Zdravilišče Laško. 
Ostali termini bodo objavljeni na naši spletni strani: www.thermana.si.
Prijave za brezplačno vadbo: 03 423 20 40.

Janja Urankar, vodja programa wellness

Jan Pišotek, Thermana Laško
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VAŠA KOŽA
REŠITVE ZA POLETJE: 
OKSIDATIVNI STRES – ZAŠČITNI 
FAKTOR NI DOVOLJ!
Janja Urankar, vodja programa wellness

Naša koža je nenehno izpostavljena prostim radikalom – to so onesnaženje, stres, ozon in celo 
lastni metabolizem. Četudi niste izpostavljeni soncu, potrebujete zaščito. V Wellness Spa Centru 
uporabljamo svetovno priznano kozmetično linijo Priori, ki ponuja popolno lokalno zaščito pred 
staranjem kože ter zaščito pred soncem. 

Antioksidanti so najboljša izbira za zaščito kože v toplejših mesecih. 
Gubice so »sončne brazgotine«, ki nastanejo po letih in letih ško-
de ali izpostavljenosti ne le soncu, temveč tudi številnim drugim 

uničujočim elementom. Le-ti so znani kot prosti radikali in uničijo vse, 
kar jim pride na pot, tudi vitalne dele kože.. 

Ko je prosti radikal oblikovan, je podoben »majhnemu poža-
ru«, ki se veča. Če ga ne »pogasimo« z antioksidanti, lahko 
povzroči resne poškodbe. Ne samo celic in tkiv, temveč 
tudi organov. Takšna poškodba sčasoma pripelje do pre-
zgodnjega staranja in bolezni. Antioksidanti so mole-
kule, ki ščitijo celice pred poškodbami, ki jih povzroča 
oksidativni stres; nevtralizirajo nevarne proste radikale. 
Tako kot »gašenje požara« antioksidanti »pobrišejo« in 
nevtralizirajo proste radikale. 

Linija Priori za nego kože ponuja izdelke za zaščito pred son-
cem, ki ne zagotavljajo le zaščitnega faktorja, temveč so bogati 

tudi z antioksidanti. Izdelki za nego kože na osnovi antioksidan-
tov so dandanes bistvenega pomena v vsakem programu za nego 

kože. Antioksidanti so »zavarovalna polica« za zdravje kože. Popravijo 
lahko poškodbe DNK zaradi UV žarkov, ki bi sicer povzročile gube, pi-

gmentacijo in celo kožnega raka. 

Za popolno zaščito pred staranjem kože, ki jo je mogoče enostavno nanesti, ne da vam bi bilo 
treba odstraniti ličila, PRIORI ponuja CoffeeBerry Perfecting Minerals.  Gre za 100-odstotno naravni izdelek, ki zagotavlja 
maksimalno UVA zaščito z naravnim zaščitnim faktorjem SPF 25 in vsebuje najmočnejši naravni antioksidant, izvleček 
kavne jagode, ekstrakt CoffeeBerry. 

Uporaba izdelka Perfecting Minerals Foundation ne zagotavlja le zaščite s faktorjem SPF 25, temveč poskrbi tudi za brez-
hibno polt. Izdelek lahko preprosto (ponovno) nanašamo preko prvega sloja, takrat ko potrebujemo dodatno zaščito, torej 
v času poldneva, ko so sončni žarki še bolj nevarni za kožo. Perfecting Minerals ne mašijo por, obenem zmanjšajo sijaj, 
medtem ko zaščita z antioksidantskim ekstraktom CoffeeBerry pomaga preprečevati gube, rjave pege in usnjato kožo.

Pridite v Thermano Laško po svoj nasvet še pred poletjem!

BREZPLAČNO svetovanje
Pišite nam na wellness-spa@thermana.si, pokličite na 03/423 20 40 
ali nas obiščite v Wellness Spa Centru v hotelu Wellness Park Laško.

LASH RECOVERY SERUM 
s trojnim lipopeptidnim 
kompleksom™ Priori
Kaj je?
Je ‘’booster’’ za obnovo trepalnic in 
obrvi z učinkom zaviranja stara-
nja.

Kako deluje?
Trojni lipopeptidni kompleks™ 
stimulira folikle trepalnic; po-
skrbi, da so le-te dolge in goste.

Zakaj je edinstven?
Je prvi izdelek na tržišču, ki ne vse-
buje prostaglandina. Njegov edinstven 
kompleks treh različnih močnih lipopep-
tidov in njihovega usklajenega delovanja daje 
odlične rezultate.

Zakaj bi izdelek uporabljala?
Izdelek klinično dokazano okrepi trepalnice in obrvi v samo dveh tednih – 
tehnološki dosežek, ki trepalnicam in obrvem podari polnost, gostoto in raz-
košnost. Izdelek vam je na voljo v Wellness Spa Centru.

SPA TEEN NEGA OBRAZA
Pevonia Botanica predstavlja izjemno učinkovi-
to nego najstniške kože. Ker ima najstni-
ška koža specifične probleme, smo na-
šli rešitev za vse tipe: za vse, ki vas 
pestijo akne in mastna koža ter 
za tiste, ki morate svojo kožo za 
zdrav in sijoč videz le izdatno 
navlažiti. Tako lahko izbirate 
med tremi vrstami neg: nego 
aknaste kože, ki bo vašo kožo 
temeljito očistila, intenzivno 
vlažilno, osvežilno in slastno 
dišečo jagodno masko ali vlažil-
no vitaminsko nego za malo bolj 
občutljivo kožo z masko iz papaje. 
Za zdravo in sijočo najstniško kožo.

Želite svoji koži ponuditi več? Posebej za vas smo pripravili 
poseben Pomlajevalni anti-age program bivanja tako za 
ženske kot tudi za moške. Več o programu na strani 14.

Informacije in rezervacije: 
Wellness Spa Center, 03/423 20 40, 
wellness-spa@thermana.si.

KUPONČEK Spa teen nega obraza
30 % promocijski popust za Spa teen 
nego obraza v Wellness Spa Centru!

IZREŽI IN PRIHRANI

Popusti se med seboj ne seštevajo. Kupon velja do 31.8.2012.



Katere aktivnosti 
delovni terapevt izbere 
in kako jih uporabi, je 

odvisno od vrste bolezni, 
poškodb oziroma vrste in 

obsega prizadetosti.

Za opravljanje poklica delovnega terapevta se zahteva visokošolska 
strokovna izobrazba, devetmesečno pripravništvo in opravljen 

strokovni izpit. Poleg ustrezne izobrazbe so potrebne 
povprečne psihofizične sposobnosti, brez večjih odstopanj, 

predvsem na področjih čutno-gibalnega obvladovanja 
telesa, skladnega gibanja in ravnotežja, sluha, vida, dotika, 
občutljivosti za različne dražljaje in snovi, zaznavanja 
in govora. Potrebne so dobre zmožnosti abstraktnega 
mišljenja, dober spomin, sposobnost za ustvarjalno 
uporabo znanj ter spretnost organizacije, poučevanja, 

vodenja, dajanja navodil in spodbujanja.

PREDSTAVITEV 
DELOVNE TERAPIJE

Bilo je nekoč ...
Oktobra 1953 je bilo Zdravilišče Laško prvo v Sloveniji registrirano kot 
Zavod za medicinsko rehabilitacijo. Pobudo za ustanovitev je dal akademik 
profesor dr. Bogdan Brecelj, predstojnik Ortopedske klinike v Ljubljani.

Službo v novoustanovljenem zavodu je prva nastopila višja fizioterapevtka 
Danica Kapus, ki je bila kasneje na pobudo dr. Breclja predlagana za študij 
delovne terapije v tujini, ker v Sloveniji takrat tega študija še ni bilo.
 Ortoped dr. Pahor je prevzel vodenje medicinske rehabilitacije. Občani 
Laškega niso z navdušenjem sprejeli, da je prej kopališče postalo zdravilišče 
za medicinsko rehabilitacijo zaradi strahu pred 'berglaši'. Novemu projektu 
je kljub temu bil naklonjen takratni župan Laškega g. Vodnik.

Za potrebe rehabilitacije so dobili na razpolago tri prostore, ki so bili 
opremljeni z aparaturami za obsevanje, elektroterapijo, opremo za 
individualno delo in malo telovadnico. Terapijo je določal dr. Pahor, ki je 
tedensko pregledoval nove paciente in tiste na zdravljenju. Terapija je bila 
organizirana po skupinah, po potrebi tudi individualno. Pacienti, ki so bili 
zdravljeni in vključeni v program terapije, so bili s področja ortopedije, 
travmatologije, plastične kirurgije, nevrologije, revmatologije.

Na začetku delovanja je bilo v 
obravnavi štirideset pacientov, 
vendar je število hitro 
naraščalo. Za vsakega 
pacienta je bil izdelan 
program terapije in 
n a d z o r o v a n e g a 
počivanja. Zaradi 
vse večjih potreb 

Delovna terapija
Lucija Šergan, dipl. del. ter.

Delovna terapija je del zdravstvene stroke, ki pomaga ljudem, da živijo 
bolj produktivno in zdravo življenje. S pomočjo aktivnosti vpliva na večanje 
posameznikove samostojnosti na vseh področjih človekovega delovanja.

Delovni terapevt je zdravstveni delavec, ki obravnava posameznike, katerih vsakodnevno življenje 
je bodisi ovirano, omejeno bodisi oteženo zaradi posledic poškodb, bolezni, motenj v duševnem in 
telesnem razvoju ali staranja. Delovni terapevt posameznikom pomaga predvsem z uporabo terapevtskih 

aktivnosti in tehnik. Lastnosti, značilnosti in zahteve teh aktivnosti oblikuje in uporabi tako, da z njimi vzpostavlja, 
izboljšuje in vzdržuje čim bolj samostojno delovanje pacientov, ki jih obravnava. Aktivnost je lahko učenje in 
samostojno izvajanje posamezne veščine, kot je na primer trening pisanja, vožnja z invalidskim vozičkom, uporaba 
ročne proteze, izdelava in učenje uporabe pripomočkov in opornic. Lahko pa pomeni učenje zahtevnejših in bolj 
zapletenih dejavnosti, kot je na primer vodenje gospodinjstva, vzpostavljanje delovnih 
navad, prilagajanje domačega in delovnega okolja spremenjenim funkcionalnim 
zmožnostim, skrb zase, za družino in podobno. 

Katere aktivnosti delovni terapevt izbere in kako jih uporabi, je odvisno 
od vrste bolezni, poškodb oziroma vrste in obsega prizadetosti. 
Najpogostejše prizadetosti so: duševna bolezen, motnje v 
duševnem in telesnem razvoju, stanja po obolenjih in poškodbah 
možganov (npr. kap, poškodbe glave), telesne prizadetosti 
(paraplegija, tetraplegija, amputacije, opekline, poškodbe rok) in 
staranje.

Cilj delovne terapije je čim večja samostojnost pacienta pri 
opravljanju vsakodnevnih življenjskih aktivnosti, ohranjanje 
oziroma zviševanje stopnje zdravja, preprečevanje bolezni, 
ohranjanje oziroma večanje telesnih in duševnih sposobnosti, dvig 
samospoštovanja in samozavesti, ponovno vključevanje v domače 
okolje (svetovanje morebitnih prilagoditev) in čim bolj kakovostno življenje.

Delovna terapija je usmerjena na aktivnosti z vseh področij 
človekovega delovanja:
•	 Dnevne aktivnosti: področje dnevnih aktivnosti se nanaša na skrb za samega sebe; zajema osebno nego, 

hranjenje, oblačenje, uporabo pripomočkov, invalidskega vozička, presedanje na stol, posteljo, straniščno 
školjko.

•	 Področje dela (produktivnosti): pomemben je podatek, kaj je oseba po poklicu in kako opravlja svoj poklic. To 
področje zajema tudi gospodinjske aktivnosti, izobraževanje in uveljavljanje v družbi, komuniciranje.

•	 Prostočasne aktivnosti: oseba poleg skrbi za samega sebe in produktivnosti potrebuje tudi prosti čas. Sklop 
prostočasnih aktivnosti je izjemno raznolik. Zajema lahko igre, tiho, mirno rekreacijo, druženje.

Delo delovnega terapevta poteka po procesni metodi, ki je večstopenjski postopek. Stopnje si sledijo v logičnem 
zaporedju. Procesna metoda je metoda reševanja problemov, ki so pri pacientu  v ospredju, in mu onemogočajo 
nemoteno funkcioniranje. Zaporedje stopenj omogoča terapevtu celosten pogled in izvedbo delovno 
terapevtskega procesa:
•	 zbiranje in analiziranje podatkov (seznanitev s pacientom, definiranje problemov),
•	 načrtovanje in priprava obravnave (postavitev kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, izdelava individualnega programa),
•	 izvedba obravnave (izvedba pristopov oziroma aktivnosti),
•	 evalvacija rezultatov (revalvacija stanja pacienta).

Delovna terapija je usmerjena na pacienta in predstavlja partnerstvo med pacientom in delovnim 
terapevtom. V prvi točki procesa delovni terapevt na podlagi pogovora, specifičnih 

testov in zdravstvene dokumentacije ugotovi funkcionalno stanje pacienta. 
Pri načrtovanju delovno terapevtske obravnave delovni terapevt skupaj 

s pacientom in/ali njegovo družino določi prioritetne kratkoročne in 
dolgoročne cilje, usmerjene v čim višjo stopnjo samostojnosti v ožjem 

in širšem življenjskem okolju. Delovno terapevtska obravnava 
vključuje različne modele in pristope delovne terapije. Temelji 

na celostnem pristopu do pacienta. Na koncu delovni 
terapevt prouči, kakšna je izvedba aktivnosti s ponovnim 

ocenjevanjem, enakim kot na prvi stopnji, z opazovanjem 
osebe in s strokovno presojo.
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Mateja Rešeta, dipl. del. ter.

Na sliki: od leve proti desni; zgoraj: Lucija Šergan, Zdenka Jug in Mateja Rešeta;
spodaj: Meta Meh, Jure Krivec in Vesna Karo.



Program delovne terapije v 
Zdravilišču Laško vključuje:
•	 S pomočjo pripomočkov in individualno izbranih aktivnosti krepimo mišično moč, vzdržljivost, koordinacijo, 

spretnost roke (fina in groba motorika), povečujemo obseg giba.

•	 Kognitivni trening; številne ugotovitve kažejo, da delo in različne psihofizične 
aktivnosti upočasnijo proces staranja. Med aktivnosti, ki jih uporabljamo, 
spadajo miselne igre, priprava enostavnega obroka, branje, pisanje, pogovor, 
itd.

•	 Ohranjanje in spodbujanje socialnih spretnosti in veščin pri bolnikih z 
motnjami govora ali demenco.

•	 Učenje dnevnih aktivnosti, ki so prisotne v vsakdanjem življenju 
in so pomemben del posameznikove identitete. Izvajanje 
dnevnih aktivnosti poteka na negovalnem oddelku 
zdravilišča. Vključuje pa osnovno osebno higieno, 
učenje obračanja v postelji, posedanja preko roba 
postelje, učenje oblačenja in slačenja, izvedbo 
transferja, uporabo stranišča in obvladovanje 
ožjega okolja.

•	 Učenje in izvajanje aktivnosti za lažje požiranje in 
boljšo oralno motorično kontrolo pri bolnikih po 
preboleli možganski kapi.

•	 Svetovanje in učenje uporabe različnih pripomočkov, ki 
olajšajo izvajanje dnevnih aktivnosti: nastavek za straniščno školjko, 
pripomoček za obuvanje nogavic, prilagojen jedilni pribor za 
hranjenje, pripomoček za zapenjanje gumbov. 

•	 Individualna izdelava osmice in mitele, ki se uporabljata za lajšanje      
bolečine in zagotavljanje pravilnega položaja ramenskega sklepa.

•	 Izdelava in učenje uporabe pripomočka za obuvanje nogavic.

•	 Edukacija svojcev, ker lahko s pravilnim pristopom do pacienta največ 
prispevajo k čim hitrejši rehabilitaciji.

•	 Svetovanje pri izbiri terapevtskih pripomočkov in prilagoditvi stanovanja za 
lažje izvajanje dnevnih aktivnosti in s tem vključevanje v širše in ožje okolje.

•	 Imamo pa tudi dva Bobath terapevta, ki izvajata terapijo po Bobath konceptu. S pomočjo 
slednjega ocenjujemo in obravnavamo posameznike, pri katerih se pojavijo motnje v funkciji, gibanju in/ali 
mišičnem tonusu kot posledica nevrološke okvare v centralnem živčnem sistemu.

Delovni terapevti Zdravilišča Laško si prizadevamo, da bi se naši pacienti čim bolj osamosvojili pri izvajanju 
vsakodnevnih aktivnosti in se začeli znova vključevati v ožje in širše življenjsko okolje. Da bi kljub boleznim ali 
poškodbam v življenju zopet našli smisel in izboljšali kakovost svojega življenja.
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so leta 1954 zgradili prizidek s telovadnico in prostori za delovno terapijo, 
saj se je število pacientov povečalo na sto.

Službo delovne terapije v Zdravilišču Laško, prvo na področju medicinske 
rehabilitacije v Sloveniji, je nato prevzel delovni inštruktor Dušan Pleško, 
leta 1959 se mu je pridružil Viktor Škorc. Skupaj sta vodila delovno terapijo 
do leta 1979. Septembra istega leta se je v Zdravilišču Laško kot delovna 
terapevtka zaposlila Meta Meh, ki je bila sedemnajst let zaposlena kot 
edina delovna terapevtka v Zdravilišču Laško. Sedaj je v zdravilišču 
zaposlenih šest delovnih terapevtov.

Danes so drugi časi
Delovni terapevti Zdravilišča Laško s svojim 

znanjem in sposobnostmi nudimo 
pomoč pacientom na vseh stopnjah in 

korakih medicinske rehabilitacije. V 
zgodnji rehabilitaciji preprečujemo 

mnoge zaplete, ki jih povzroči 
dolgotrajna nepomičnost 
in nestrokovno rokovanje z 
nepomičnim bolnikom. S tem 
želimo zmanjšati potrebo po 
negi, medikamentozni terapiji 
in ponovni hospitalizaciji. 

Zmanjšati želimo tudi odvisnost 
od tuje pomoči in s tem doseči 

čim večjo samostojnost pacienta 
pri izvajanju osnovnih dnevnih 

aktivnosti. Prizadevamo pa si tudi 
izboljšati zdravstveno stanje na daljši 

rok, povrnitev funkcionalnih in delovnih 
sposobnosti, preprečevanje napredovanja bolezni 

ali slabšanja zdravstvenega stanja. 

Zdraviliško zdravljenje praviloma traja štirinajst 
dni in se izvaja v določenem obsegu brez 
prekinitev. Izjemoma sme imenovani zdravnik 
na predlog zdraviliškega zdravnika zdravljenje 

v zdravilišču podaljšati do osemindvajset dni, 
če je s tem pričakovati občutno izboljšanje po 

opravljenih rehabilitacijskih postopkih. 

Zavarovana oseba lahko uveljavlja pravice do zdraviliškega 
zdravljenja iste bolezni oziroma enakega stanja enkrat na dve 

leti in ima v okviru tega zdravljenja pravico do vrste in obsega storitev, ki 
jih določi imenovani zdravnik v skladu s posebej dogovorjenimi standardi 
za posamezna bolezenska stanja.

V zgodnjo delovno terapevtsko rehabilitacijo v Zdravilišču Laško so 
najpogosteje vključeni pacienti po preboleli možganski kapi, poškodbah 
glave, travmatoloških poškodbah (poškodbe ramenskega obroča in roke, 
medenice, kolčnega sklepa, hrbtenice in amputacije udov), revmatološke 
bolezni in ostale nevrološke bolezni (multipla skleroza, 
Parkinsonova bolezen, Borelioza, Gulian-Barre 
sindrom).

Delovno terapijo izvajamo v 
prostorih delovne terapije 
zdravilišča, kjer na podlagi 
pogovora in specifičnih testov 
ugotovimo funkcionalno stanje 
pacienta. Na tej osnovi skupaj 
s pacientom izpostavimo 
kratkoročne cilje, ki jih tekom 
terapije želimo doseči. Cilji so 
usmerjeni v čim višjo stopnjo 
samostojnosti v ožjem in širšem 
življenjskem okolju.

Zavarovana 
oseba lahko uveljavlja 

pravice do zdraviliškega 
zdravljenja iste bolezni 
oziroma enakega stanja 

enkrat na dve leti.

Pripomoček za obuvanje nogavic lahko kupite
v delovni terapiji Zdravilišča Laško.

Več od delovni terapiji izveste na naši 
spletni strani www.thermana.si 

oz. nas pokličite na telefonsko številko:
 03 734 51 50. 
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Vprašali ste strokovnjaka
Na vprašanja odgovarja Slavka Topolić, dr. med., specialistka fizikalne 
medicine in rehabilitacije.

Vprašanje:

»Že nekaj mesecev imam bolečine v desnem kolenu, 
predvsem pri hoji po stopnicah. Bolečina je najmočnejša v 
sprednjem predelu kolena. Pred leti sem se veliko ukvarjal 
s smučanjem, sedaj pa ne morem več smučati, ker začutim 
močno bolečino v kolenu, ki občasno tudi oteka. Osebni 
zdravnik mi je predpisal zdravilo proti bolečinam, in sicer 
Nalgesin S ter neko protibolečinsko kremo. Priporočil mi 
je tudi, naj zmanjšam telesno težo, saj sem se v zadnjih 
petih letih zredil za 30 kilogramov. Že 
dva tedna se držim navodil osebnega 
zdravnika, toda bolečine in težave 
pri hoji so še vedno prisotne. 
Zanima me, kaj lahko naredim, da 
bi odpravil bolečine in ali mi lahko 
vaša fizikalna terapija pomaga?« 

Stanko iz Celja

Odgovor:
Glede na anamnestične podatke, ki ste mi jih 
posredovali, je najverjetneje vzrok bolečini artroza ali po domače 
obraba kolenskega sklepa, ki je pogosto obolenje, predvsem pri 
večjih obremenitvah ter pri starejših ljudeh. Pri mlajših osebah se 
pojavlja predvsem pri tistih, ki se ukvarjajo s tekom, smučanjem, 
nogometom, kolesarjenjem. Svetujem vam en teden počitka, iz-
ogibajte se dejavnostim, ki pospešijo bolečino. Koleno si hladi-
te 15 minut do štirikrat dnevno. Za lajšanje bolečin priporočam 
Nalgesin, Naklofen, Ketonal ali podobno zdravila, ki vam jih bo 
predpisal osebni zdravnik glede na težave, ki jih imate. V primeru 
izrazite bolečine, ki je prisotna že v mirovanju, v primeru otekline, 
deformacije kolena, občutka topline okoli kolena, zvišane tempe-
rature pa priporočam obvezni pregled pri osebnem zdravniku in 
nadaljnjo diagnostično obdelavo (RTG, laboratorij in konzultacijo 
z ortopedom). Fizikalna terapija pomaga, saj predvsem s telovad-
bo okrepimo obsklepne mišice, povečamo čvrstost sklepa, izbolj-
šamo gibljivost in s tem zmanjšamo bolečine. V Zdravilišču Laško 
se terapija izvaja stacionarno in ambulantno. Glede na to, da ste 
v bližini Laškega, bi vam priporočila, da pridete z napotnico na 
pregled k fiziatru,  ki se bo po opravljenem pregledu odločil, katero 
od metod fizikalne terapije vam bo predpisal (ali vaje v bazenu ali 
telovadbo ali eno od protibolečinskih terapij). Priporočam redno 
hojo z uporabo pohodnih palic in reduciranje telesne teže.

Vprašajte strokovnjaka!

Vaša vprašanja nam posredujte na naslov: 
Uredništvo Moje Thermane
Zdraviliška cesta 6
3270 Laško

Pripišite vprašanje in svoje kontaktne podatke. Naši 
strokovnjaki bodo iz prispelih vprašanj izbrali eno in 
odgovor pripravili v naslednji številki časopisa Moja 
Thermana.
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Ambulante in 
posvetovalnice  
v Zdravilišču Laško
V Zdravilišču Laško lahko za nasvete, kako odpraviti različne zdravstvene težave, 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 Splošne bolnišnice Celje.

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

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

Logopedska posvetovalnica: 
Svetovala vam bo Vlasta Zupanc Isoski, univ. dipl. logopedinja iz Nevrološke klinike Ljubljana.

Ultrazvočna (UZ) posvetovalnica: 
Svetovala vam bo Suzana Isakovič, dr. med., spec. radiologinja iz Splošne bolnišnice Celje. 

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 (naročanje na tel. 031 319 475).

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

Zdravljenje z bioenergijo: 
Felser Milenka in Maksimiljan, dipl. bioeterapevta, po metodi Zdenka Domančiča.
Za informacije in rezervacije: 041 998 352.

Specialistilčna posvetovalnica za zdravljenje venskih bolezni in limfnega edema: 
Ambulanta dr.Zimmermann
Specialistilčna posvetovalnica za arterije, vene, limfni edem.
Informacije: 03 734 57 00.

Informacije in rezervacije: +386 (0)3 734 57 00, 
info@thermana.si, www.thermana.si
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zares dobri, prijazni in strokovni. Dr. Barle mi je naredil uslugo in mi ni prekinil 
zdravljenja, kljub temu da nisem imela urejenega zdravstvenega zavarovanja. 
Zato sem bila tu neprekinjeno tri leta. Kasneje mi je pomagal to urediti in po-

klical na par naslovov. Tudi sobo za obisk moža je uredil, čeprav ni bilo pro-
stora. Zares se je znal zavzeti za svoje paciente. Bil je strog, 

ampak človek s srcem. Nikoli ga ne bom pozabila.

Vprašanje: Ob prihodu domov ste se 
zaposlili.

Jolanka: Ja, dr. Barle je pisal di-
rektorju Mure prošnjo, če bi 

lahko delala na svojem 
domu. On je to odobril in 

tako sem bila zaposlena 
kar petindvajset let.

Vprašanje: Se spo-
mnite kasnejših 
vodilnih v Zdra-
vilišču?
Jolanka: Da, bila 
je ena Cvetka.

V p r a š a n j e : 
Gospa Cvetka 
je tu, sedaj je 
vodja hotelirstva 

in medicine, vas 
pride po tem raz-

govoru obiskat in 
pozdravit.

Jolanka: Joj, a res? Ne 
vem, če bi jo spoznala. 

Ona je vedno našla kakšno 
prijazno besedo za vsakega od 

nas. 

Vprašanje: Kaj pa prijateljske vezi? So 
se spletale, kajne?

Jolanka: Vsako leto se slišimo po telefonu z ne-
katerimi prijatelji, s katerimi smo bili leta skupaj na zdra-

vljenju. Gospod Aldo iz Italije nam je vedno prinesel pravo kavo, z 
njim smo še danes v stiku, vsako leto si pošljemo novoletna voščila. V lepem 
spominu so mi ostali tudi nekateri zaposleni: Marta, Anča, Štefka, ta se mi je 
enkrat skrila v omaro in ob mojem prihodu v sobo skočila ven. Pošteno me je 
prestrašila (smeh), potem njen mož Miro, ki je bil laborant, pa še veliko drugih, 
žal že pokojnih. Ko sem odhajala domov, sem spet jokala, od sreče, da bom 
videla domače, in hkrati od žalosti, ker sem se poslavljala od prijateljev.

Vprašanje: Pot domov je bila zelo neobičajna.
Jolanka: Da, takrat ni bilo prevozov, ni bilo denarja, zato so se sestre zdravili-
šča dogovorile, da me pobere tovornjak pivovarne, ki je peljal pivo v Prekmurje 
in me je vzel s seboj do Murske Sobote, tja pa me je prišel iskat možev brat, ki 
si je od prijatelja sposodil avto.

Vprašanje: Kako ste se znašli doma?
Jolanka: Bilo je hudo, ker nisem vedela, kaj me čaka. Bilo me je strah, da bom 
v breme, da ne bom mogla skrbeti zase. Z možem sva živela pri njegovih star-
ših, vendar je mož kmalu uredil posebej prilagojeno stanovanje za nas in smo 
zaživeli po svoje. Sin je zelo mlad umrl, bil je bolan, snaha je ostala z dvema 
malima otrokoma pri meni. Še danes živiva skupaj, vnuki imajo otroke in to je 
veselje! Tako lepo jih je gledati.

Življenje piše zgodbe – vsaka ima svojo vsebino, povsod so lepe in malo 
manj lepe dogodivščine. Gospo Hari bi lahko poslušala še veliko ur, a te-
rapije je treba opravljati in tudi ona se tega drži. Poslovili sva se, v dar pa 
mi je poklonila prekrasno rdečo ogrlico, ki sta jo s snaho izdelali sami. 
Lep spomin na zelo prijetno gospo, ki me je popeljala v čase in življenje 
moje babice Štefke, ki je žal nisem nikoli spoznala. Jo je pa ona – hvala za 
zgodbe, gospa Jolanka!

Zdravilišče Laško 
nosim v srcu
Alja Beccari, vodja hotela Zdravilišče Laško

Gospa Jolanka Hari, nasmejana in prijetna 
gospa, obiskuje Zdravilišče Laško že več kot petdeset 
let. Prvič je bila pri nas leta 1959 po nesreči, ki 
jo je priklenila na invalidski voziček. Takrat je 
ostala v zdravilišču kar tri leta. Na Laško jo 
vežejo lepi spomini, vezani na družabno 
življenje, nova poznanstva in učinkovito 
rehabilitacijo, in malo manj lepi spomini, 
ki so vezani na poškodbo in oddaljenost 
od družine in takrat desetletnega sinka. 
Kljub vsemu, kar je doživela v življenju, 
je gospa Hari še danes vedno dobre volje, 
z vztrajnostjo in močno voljo pa je pri 
svojih skoraj triinosemdesetih letih 
močna in aktivna na različnih področjih 
– tako v društvu paraplegikov kot Društvu 
upokojencev Križevci.

Z gospo Jolanko Hari se je pogovarjala Alja 
Beccari, vodja hotela Zdravilišče Laško.

Vprašanje: Gospa Hari, veseli me, da se danes pogovarjava 
tu, v vaši sobi Zdravilišča Laško. Z vami je vaša snaha, gospa 
Irena Hari, s katero skupaj živita in skrbita ena za drugo. Po-
vejte, gospa Jolanka, kako vidite zdravilišče pred petdesetimi leti 
v primerjavi z danes?
Jolanka: Velike razlike so, najbolj se spomnim npr. vozička za invalide – ta-
krat je bil eden na oddelek, s katerim so nas vozili na terapijo, kjer smo potem 
na klopi počakali, da so nas vse pripeljali in nato začeli s terapijo. Takrat so tudi orali 
park in izvajali zasaditve, da je danes park lahko tako lep. Tudi bazen je sedaj velik, moderen, 
takrat je bil tukaj, kjer je sedaj Zlata dvorana, se še spomnim teh obokov zgoraj … Enaki so samo 
ljudje – prijazni, nasmejani in vedno pripravljeni pomagati. Tudi pred petdesetimi leti so bili takšni. Zelo sem zadovoljna, 
zato sem skoraj vsako leto pri vas. Ne menjam za noben denar, tu imam družbo, prijatelje, znance. V Laškem se res dobro 
počutim.

Vprašanje: Kaj pa termalna voda, hrana?
Jolanka: Voda. Do predlani sem plavala večkrat na dan. Rada sem plavala. Sedaj pa mi zdravnik ne dovoli več. Zares bla-
godejna je ta vaša voda. Ne verjamem, da bom še kdaj plavala, vendar še vedno upam, da nekoč. Hrana je pa odlična, iz-

bira je velika, rada grem med ljudi, čeprav bivam na negovalnem oddelku.

Vprašanje: Nam lahko zaupate, kaj vam je ostalo v 
najlepšem spominu v prvih treh letih, ko ste pri-

hajali k nam na rehabilitacijo? Morda tudi 
kakšna slaba izkušnja?

Jolanka: Nobene slabe izkušnje ni, niti 
ene. Seveda sem bila žalostna prva 

tri leta brez družine, brez otroka ob 
sebi, jokala sem kot dež, takrat 

mi je ob strani stal že pokojni 
gospod Ferdo, njegove topli-

ne se posebej spominjam. 
Vendar so tukaj za mene 
tako dobro poskrbeli, da 
sem ob vrnitvi domov 
vse slabo pozabila, ostali 
so samo lepi spomini na 
druženje, ustrežljivost 
in pomoč, ki sem je bila 
deležna pri vas. Sestre in 
zdravnik dr. Barle so bili 
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Program vsebuje: 
•	 polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja),
•	 neomejeno kopanje v hotelih Wellness Park Laško 

in Zdravilišče Laško (tudi na dan odhoda),
•	 dnevni vstop v  fitnes center,
•	 brezplačni brezžični internet v sobi,
•	 kopalni plašč v sobi  (odrasli),
•	 1x GRATIS darilni bon v vrednosti 10 € za 

wellness storitve,
•	 program animacije, sprostitve in rekreacije.

Program vsebuje: 
•	 pijačo dobrodošlice,
•	 bivanje v dvoposteljni sobi standard,
•	 polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerjo),
•	 neomejen vstop v bazene, dnevno vstop v fitnes,
•	 kopalni plašč v sobi  (odrasli),
•	 brezplačni brezžični internet v sobi,
•	 bogat program eko animacije, sprostitve in 

rekreacije,
•	  2x brezplačno vožnjo z bobkartom na Celjski koči,
•	  1x GRATIS darilni bon v vrednosti 10 € za 

wellness storitve. 

En otrok do 12. leta in vsi otroci do 
5. leta  bivajo brezplačno.

Laško že dolgo slovi po romantičnih kopelih in uži-
vanjih v dvoje. Pričakujejo vas kopel ob soju sveč, 
svežina penečega vina, zajtrk v postelji … 

Program vsebuje: 
•	 bivanje v standardni dvoposteljni sobi (izbirate lahko 

med bivanjem v hotelih Wellness Park Laško ali 
Zdravilišče Laško),

•	 na dan prihoda penino v sobi; 1 x kopel Poezija ljubezni 
(v Wellness Parku Laško) oziroma 1 x Zlato kopel (v 
Zdravilišču Laško), svečano večerjo v restavraciji à la 
carte. Na dan odhoda je postrežba zajtrka v sobo, soba 
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).

Program vsebuje: 
•	 polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja),
•	  neomejeno kopanje (tudi na dan odhoda),
•	  dnevni vstop v  fitnes center,
•	 brezplačni brezžični internet v sobi,
•	  kopalni plašč v sobi  (odrasli),
•	  1x GRATIS darilni bon za 10 € za wellness storitve,
•	  bogat program animacije (barvanje pirhov, glasba 

za ples…).

En otrok do 12. leta in vsi otroci do 
5. leta  bivajo brezplačno.

Za vse, ki po napornem delovnem tednu potrebujete 
malo spremembe. Povsem sproščeno ali pa bolj ak-
tivno preživet konec tedna, v družbi partnerja, dru-
žine ali prijateljev. 

Program vsebuje: 
•	  bivanje v standardni dvoposteljni sobi (izbirate lah-

ko med bivanjem v hotelih Wellness Park Laško ali 
Zdravilišče Laško), 

•	  1x GRATIS darilni bon v vrednosti 10 € za wellness 
storitve. 

Program vsebuje: 
•	  bivanje v dvoposteljni sobi standard, 
•	 neomejen vstop v bazene, dnevno vstop v fitnes,
•	 kopalni plašč v sobi  (odrasli),
•	 brezplačni brezžični internet v sobi,
•	  1x GRATIS darilni bon v vrednosti 10 € za wellness, 
•	  2x brezplačno vožnjo z bobkartom na Celjski koči,
•	  program animacije, sprostitve in rekreacije.

En otrok do 12. leta in vsi otroci do 
5. leta  bivajo brezplačno.

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

1. marec – 6. april 2012,
9. april – 27. april 2012, 
6. maj – 22. junij 2012.

THERMANA POLETJE
Pri minimalnem bivanju 3 noči, vam 
podarimo dodatni dan bivanja!

22. junij – 2. september
2012

ROMANTIČNI ODDIH V 
DVOJE
Z razvajanjem do prerojene ljubezni.

Kopel ob soju sveč, 
svežina penečega vina, 
zajtrk v postelji …

VELIKA NOČ
Dodatna animacija (barvanje pirhov, iskanje 
velikonočnih jajčk, mini club, igre v vodi ...).

6. april – 9. april 2012

VIKEND PAKET 
Sprostitev po napornem tednu!
Podarimo vam gratis darilni bon. 

PRVOMAJSKE POČITNICE
2 x brezplačna vožnja z bobkartom na 
Celjski koči.

27. april – 6. maj 2012

Sezonski programi – pomlad 
in poletje v Thermani Laško

Programi 
dobrega počutja

Za 2 osebi 3 dni (2 noči) 

že od 160,65 € 
za imetnike Zlate kartice

Za 1 osebo 4 noči že 

od 157,25 €
za imetnike Zlate kartice

Za 1 osebo 3 dni (2 noči)

že od 119,85 €
za imetnike Zlate kartice

Od 141 € dalje za 3 dni 

(2 polpenziona)

Od 389 € dalje za 
3 dni (2 polpenziona) 

za 2 osebi

Za 1 osebo 3 dni (2 noči) 

že od 119,85 €
za imetnike Zlate kartice
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Vsi programi dobrega počutja in zdraviliški programi vsebujejo neomejen vstop v bazene družbe 
Thermana, vstop v fitnes center, brezplačno uporabo kopalnega plašča (odrasli), brezplačen dostop 
do brezžičnega interneta ter pester program animacije, sprostitve in rekreacije. Na vse programe 
veljajo popusti za imetnike kartic Thermana cluba. Cene veljajo od 3. januarja do 28. decembra 2012.

Izkoristite
ugodnosti

Thermana cluba!

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

Program vsebuje: 
•	 bivanje v standardni dvoposteljni sobi (izbirate lah-

ko med bivanjem v hotelih Wellness Park Laško ali 
Zdravilišče Laško),

•	 1 x medeno – mlečno kopel z masažo in pilingom v 
Zdravilišču Laško,

•	 1 x medeno – mlečno osvežilno nego obraza,
•	 medeno presenečenje v sobi.

185-letna tradicija varjenja piva v Laškem daje ce-
lotnemu mestu prav poseben pečat. Tradicijo spo-
štuje tudi Thermana, ki je pivovsko maslo vtkala v 
prav posebno wellness pravljico. Preizkusite jo in 
bivanje popestrite z obiskom Pivovarne Laško.

Program vsebuje: 
•	 bivanje v standardni dvoposteljni sobi v hotelu 

Wellness Park Laško, 
•	 1 x celotno wellness masažo s pivovskim maslom 

(50 min),
•	 1 x obisk Pivovarne Laško z degustacijo piva (samo 

ob sredah).

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

Program vsebuje: 
•	  bivanje v standardni dvoposteljni sobi (izbirate 

lahko med bivanjem v hotelih Wellness Park Laško 
ali Zdravilišče Laško),

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

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

Program vsebuje: 
•	  bivanje v hotelu Wellness Park Laško (v sobi s 

pogledom na reko Savinjo),
•	  1 x vstop v savno,
•	 1 x Thai masažo s toplimi zelišči in aromatičnimi olji 

(50 min),
•	  1 x postrežbo zajtrka v sobo.

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

Program vsebuje: 
•	  bivanje v standardni dvoposteljni sobi (v hotelu 

Wellness Park Laško),
•	  7 x polni penzion,
•	  1 x Specialistični pregled pri zdravniku z individual-

nim svetovanjem, 
•	  1 x meritev telesa s prehranskim svetovanjem,
•	  izdelava programa telesne vadbe,
•	  7 x 1 l mineralne vode,
•	  5 x jogo ali jutranjo telovadbo, 7 x biostimulacijo te-

lesa (40 min), 1 x preoblikovalni anticelulitni tretma 
(60 min), 1 x naravno nega za izgubo centimetrov 
(45 min), 1 x limfno drenažo (60 min), 1 x medeno 
razstrupljanje (90 min), 1 x masažo udvartana-čišče-
nje (90 min),

•	  neomejen vstop v savno,
•	  aquaaerobiko.

MEDENI PROGRAM
Med, simbol zdravja in dobrega 
počutja.

PIVOVSKA WELLNESS 
PRAVLJICA
Črpanje dobrega počutja iz pivovskega zlata.

NA ODDIH MED TEDNOM 
Naj bo sprostitev del delavnika.
Kopanje, razvajanje … Uživanje!

THAI 
Sprostitev s pridihom azijske filozofije.
Prepustite se spretnim rokam Tajk.

3 dni (nedelja–petek),

od 126 € za 3 dni 
(2 polpenziona)

230 € za 3 dni
(2 polpenziona)

Od 269 € za 3 dni 
(2 polpenzioni)

BODY SLIM
Za manj kilogramov, lepšo postavo in 
boljše počutje.

S celostnim 
pristopom do 
odličnih rezultatov!

Od 921 € za 8 dni 
(7 polnih penzionov) 

Od 316 € za 5 dni 
(4 polpenzioni) 



Zdraviliški programi
Na cene velja popust za člane Thermana cluba.

Cene veljajo od 3.1. do 28.12.2012.
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Program vsebuje: 
•	 pijačo dobrodošlice,
•	 bivanje v standardni dvoposteljni sobi (izbirate 

lahko med bivanjem v hotelih Wellness Park La-
ško ali Zdravilišče Laško),

•	 polpenzion (zajtrk in večerja),
•	 neomejeno kopanje in fitnes v Wellness Parku 

Laško in Zdravilišču Laško (tudi na dan odhoda),
•	 1 x GRATIS darilni bon v vrednosti 10 € za well-

ness ali zdravstvene storitve,
•	 program animacije, sprostitve in rekreacije.

Program vsebuje: 
•	 polni penzion,
•	 namestitev v dvoposteljni sobi na negovalnem oddelku 

ali v hotelskem delu,
•	 pregled pri zdravniku specialistu  ob sprejemu,
•	 kopanje v bazenu ali 1 x tedensko kopanje v Hubbardovi 

kadi po nasvetu zdravnika,
•	 10 % popusta na nego ali pomoč pri dnevnih 

aktivnostih.

Možni termini od četrtka do nedelje ali od nedelje do 
četrtka (med tednom bivate za isto ceno 1 dan dlje).

Program vsebuje: 
•	  bivanje v standardni dvoposteljni sobi (izbirate 

lahko med bivanjem v hotelih Wellness Park 
Laško ali Zdravilišče Laško) na osnovi polpenziona 
(samopostrežni zajtrk in večerja),

•	  1 x svetovanje - Pomlajevalna linija Priori (15 min.),
•	  1 x predstavitveni tretma Priori (20 min.),
•	 1 x make up Priori (20 min),
•	  2 x kombinirani tretma Priori (90 min.),
•	  1 x GRATIS darilni bon v vrednosti 10 € za 

maloprodajne izdelke,
•	 neomejeno kopanje, fitnes in prvi dan vstop v savno,
•	 animacijo (rekreacija - joga,meditacija itd.).

Zdravje je vaše največje bogastvo. Negujte 
ga! Izberite program, kjer lahko v prijetnem 
zdraviliškem okolju, ob zdravilni moči termalnih 
vrelcev in strokovnem zdravstvenem mnenju 
storite prav tisto, kar potrebuje vaše telo, da 
lahko obnovi svoje moči. Poleg dveh pregledov pri 
specialistu fizikalne in rehabilitacijske medicine 
vam nudimo še 10 % popusta na terapije po 
nasvetu zdravnika!

Program vsebuje: 
•	 bivanje v standardni dvoposteljni sobi (izbirate 

lahko med bivanjem v hotelih Zdravilišče Laško ali 
Wellness Park Laško),

•	 polni penzion,
•	 začetni in zaključni pregled pri specialistu fizikalne 

in rehabilitacijske medicine z mnenjem,
•	 10 % popusta na terapije po nasvetu zdravnika,
•	 neomejen vstop v bazene,
•	 1 x dnevno vstop v fitnes po nasvetu zdravnika,
•	 10 % popusta na nego.

Zdravljenje v zdravilišču, na katerega ste napoteni na 
osnovi predloga osebnega ali zdravnika specialista, prinaša 
bistveno izboljšanje zdravstvenega stanja, povrnitev 
funkcionalnih in delovnih sposobnosti, preprečitev 
napredovanja bolezni ali slabšanja zdravstvenega stanja, s 
tem pa tudi zmanjšanje pogostnosti zadržanosti od dela. 
Ob odlični zdravstveni oskrbi in zdravilni moči termalnih 
vrelcev, je prijetno in sproščujoče zdraviliško okolje tisto, 
ki še dodatno izboljša rezultate. 
Izbirate lahko med bivanjem v hotelih Wellness Parku 
Laško ali Zdravilišče Laško.

Program vsebuje: 
•	 polni penzion,
•	 neomejeno kopanje,
•	 dnevno vstop v fitnes.

PROGRAM UPOKOJENCI 55+
Poseben program samo za
upokojence!

ZDRAVILIŠKA OSKRBA
Pomoč in zdravstvena nega v 
prijetnem zdraviliškem okolju.

24-urna zdravstvena
nega, daljše bivanje 
po ugodni ceni!

POMLAJEVALNI PROGRAM 
PRIORI
Zaustavite proces staranja …

Odlično tako za 
ženske kot moške!

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

Terapije po nasvetu 
zdravnika

ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE in 
PROGRAM ZA SPREMLJEVALCE
Za osebe z napotnico za ambulantno zdraviliško 
zdravljenje in za goste, spremljevalce koristnikov na-
potnice Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Polni penzion, 
terapije na napotnico

Od 399 € dalje za 4 dni 

(3 noči) Od 489 € za 8 dni 
(7 polnih penzionov) Od 62 € / dan za mini-

malno bivanje 8 dni
(7 polnih penzionov)

3 noči že od 164 € 59 € na dan za min. 
bivanje 29 dni 
(28 polnih penzionov)

Izkoristite
ugodnosti

Thermana cluba!



Vabimo vas, da izberete 
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. Ponudbo 
zaokrožuje tehnološko modern in arhitekturno dovršen Kongresni Center za 
najzahtevnejše kongresne goste, ki ima v Sloveniji med zdraviliškimi kongre-
snimi ponudniki edini standard kongresnega hotela. 

Hotel se ponaša z znakom za okolje EU Marjetica.

HOTEL 
ZDRAVILIŠČE 
LAŠKO****
 
Tradicija zdravja in 
dobrega počutja 
V Zdravilišču Laško smo zdravilno 
termalno vodo združili z vrhunskim 
medicinskim znanjem ter oblikovali 
prepoznavne preventivne in rehabilitacij-
ske programe, ki temeljijo na 158-letni zdravi-
liški 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, termalne bazene, 
Savna Center, Center zdravja in lepote, Fitnes Center, sodobno urejene gostin-
ske prostore in poslovno - seminarske dvorane. Celoten hotel je brez arhitek-
turnih ovir in se ponaša z zlatim certifikatom »Invalidom prijazno«.

Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
Rezervacije: 03 423 21 00, 03 423 22 00, 080 81 19
Centrala: 03 423 20 00
info@thermana.si, www.thermana.si

Pridružite se Thermana clubu
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 dveh letih 
se nam je pridružilo že več kot 13.000 članov. Na prihodnjih treh straneh vam 

predstavljamo aktualne sezonske programe, redne programe dobrega počutja in zdraviliške 
programe. 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 dostopnejši! 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.
•    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. 
•				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/thermana-club. Vse informacije so na voljo na brezplačni številki 080 81 19.

15THERMANA IN UGODNOSTI

Že več
 kot 13.000 
zadovoljnih 

članov!



Vsaka 
reciklirana kartuša 
pomeni donacijo za 
Društvo za pomoč 
trpečim in bolnim

RDEČI NOSKI.
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Dodatna ponudba v hotelu 
Wellness Park Laško
Metka Krivec, vodja hotela Wellness Park Laško

Dandanes ni več »junaka«, ki se ne bi spopadal s (pre)hitrim tempom 
življenja. Agresivno »bombardiranje« reklamnih sporočil nas 
udari že pri jutranji kavi. Skorajda nemogoče si je izboriti delček 
prostega časa za prebiranje najljubšega leposlovja, pa čeprav bi 
to še kako radi. Prav zaradi tega hrepenimo po oddihu, kjer lahko 
odvečne misli damo na stran in pustimo, da se nam »ustavi čas«. 

KNJIŽNI KOTIČEK
Samo na dopustu, pa najsi bo daljši ali le kratek pobeg, lahko 

prisluhnemo sebi, se posvetimo stvarem, za katere nam vedno 
zmanjkuje časa in posežemo po najljubši knjigi. Prav zaradi tega 

ste, dragi naši gostje, toplo povabljeni v naš knjižni kotiček. Police 
ponujajo domača ter tuja leposlovna dela. Za vas smo jih namestili v prijetnem in 
mirnem delu kavarne. Med pestro ponudbo literature v slovenskem, nemškem, ita-
lijanskem, angleškem in ruskem jeziku boste zagotovo našli nekaj zase. Prepustite 
se knjižnim užitkom ob srkanju pijače in okušanju domačih sladic. Knjigo si lahko 
odnesete tudi v hotelsko sobo in jo ob koncu bivanja vrnete na knjižno polico. Če to ni 
najboljša bralno dopustniška ponudba daleč naokoli! Če bo potreba po intelektualnem 

in kulturnem izpopolnjevanju še večja, lahko prav v tem delu kavarne najdete tudi infor-
macije o javni Knjižnici Laško ter informacije vezane na kulturne prireditve in delavnice, 

ki jih organizira osrednja mestna knjižnica. V spomin na oddih v Laškem pa vzemite naše 
knjižno darilce –  označevalec strani, ki naj bo priročen tudi v zavetju vašega doma.

e-KOTIČEK
Vedno bolj ga potrebujemo. Kjerkoli že smo. Internet, seveda. In dopust ni nobena 
izjema. Če ne drugega, je prijetno poslati vodne pozdrave ali pa fotografijo 
najbližjim, da jim naredimo nekaj apetitov po prijetnem oddihu. Je nujno, da 
pregledate elektronsko pošto, morda pobrskate za informacijami na spletu ali 
pa ste brez svojega računalnika? Tudi za vašo virtualno potešitev smo poskrbeli 
v hotelu Wellness Park Laško. Izbirate lahko med dvema e-kotičkoma. Prvi se 
nahaja v kavarni, kjer je skoraj obvezna sestavina ob »e-opravilu« Wellness napitek 
s pomarančno rezino, drugega pa najdete v hotelski recepciji. V celotnem hotelu pa 
vam je na voljo dostop do brezžičnega interneta brezplačno.

ZABAVNA ANIMACIJA ZA OTROKE = PROSTI ČAS ZA STARŠE
Club Vodomček vsak dan pripravlja privlačne ustvarjalne delavnice, kjer otroci v družbi animatorja ustvarja-

jo z naravnimi materiali in spoznavajo avtohtone značilnosti kraja in okolice. Paleta ustvarjalnih aktiv-
nosti je pri otrocih zaradi raznolikosti že tradicionalno dobro sprejeta. Zaradi izredno razgibanega 

programa pa kljub različnim interesom otrok vsak najde nekaj zase. Želite hkrati preživljati čas z 
otroki in imeti tudi nekaj časa zase, da v »miru« spijete jutranjo kavico, s kom poklepetate, pre-
berete vsaj eno stran knjige brez radovednih otroških vprašanj? Prav zaradi tega so otrokom v 
Wellness Parku Laško vedno na voljo tudi igralnica z igračami, v kavarni miza s pobarvankami 
in barvicami, v Termalnem Centru Vodomčkov kotiček in napihljiv grad za skakanje ter prostor 
z velikimi oblazinjenimi kockami. Tudi pri kulinarični ponudbi nismo pozabili na vaše malčke! 
V celoti je prilagojena njihovim željam in pričakovanjem. V restavraciji Wellness Parka Laško pa 

v okviru bifeja za najmlajše pripravljamo poseben Vodomčkov kotiček s hrano. In še najboljše za 
konec! Ob predhodno izraženi želji vam zagotovimo varstvo otrok, da se v tem času starši lahko 

posvetite sebi, se odpravite na kakšen lepotni ali sprostitveni tretma ali pa se zgolj zatopite v knjigo.

SOBIVANJE GOSTOV IN MAJHNIH HIŠNIH LJUBLJENČKOV V HOTELU
Ali se kljub težko pričakovanemu dopustu na dan odhoda s težkim srcem odpravite od doma, ker za vami razigrano 
pritečejo štiri tačke, ki se podrgnejo ob vašo nogo? Ali pa vas dregnejo in vam z velikim žalostnim pogledom nekaj 
pravijo? Razumemo to nemo govorico vaših hišnih ljubljenčkov, zato jim v hotelu Wellness Park Laško omogočamo 
bivanje skupaj z vami. Z željo ter ciljem, da bo to bivanje prijetno za vse – tako za lastnika, za kužka 
ali muco, za druge goste v hotelu, ne nazadnje pa tudi za nas, ki skrbimo in smo odgovorni 
za urejenost hotelske hiše in dobro počutje vseh gostov, smo oblikovali posebna pravila. 
Pravila, ki jih moramo poznati in spoštovati vsi. Pred prihodom gosta in njegovega 
ljubljenčka prijazno seznanimo s hišnimi pravili. Ker imamo radi živali, smo živalim 
prijazen hotel!

ZELENO GIBANJE
RDEČI NOSKI 
PROJEKT RECYCLING4SMILE
S ponosom sodelujemo z iniciativo Rdeči noski! V naših 
pisarnah vestno zbiramo odpadne tiskarske tonerje. Naše 
sodelovanje je več kot uspešno. Zaščita okolja in veselje do 

življenja za bolne in trpeče ljudi se v tem projektu združujeta, 
oboje pa se nam zdi v današnjem času izjemno pomembno. 

Vsaka reciklirana kartuša pomeni donacijo za Društvo za pomoč 
trpečim in bolnim RDEČI NOSKI. Veseli smo, da s 

tovrstno donacijo pomagamo društvu pridobi-
ti finančna sredstva, ki jih potrebujejo za svoje 
poslanstvo – izvajanje obiskov v bolnišnicah. 
Program ponuja podjetjem, javnim ustano-
vam in šolam brezplačen prevzem praznih 
– rabljenih kartuš. Kartuše gredo namesto 
v smeti v zbiralne škatle in nato v podjetje 
Emstar, d.o.o.

OZELENITEV PISARN
Več kot tretjino dneva preživimo na delovnem me-
stu. Včasih, tudi nevede, z opravljanjem vsakodnev-
nih delovnih obveznosti in s slabimi navadami, ki 
smo jih spustili v našo vsakodnevno rutino, negativ-
no vplivamo na okolje. Okolje je tisto, ki je vedno bolj 
ranljivo. Ker nam ni vseeno, v kakšnem okolju živimo, 
smo se odločili, da v naše pisarniško poslovanje vne-
semo nekaj novosti in ukrepov. Vsako dejanje šteje! 
Na ta način želimo omiliti negativne vplive na 
okolje in naravo, ki jih povzročimo zavoljo 
zadovoljstva obiskovalcev in naše de-
lovne uspešnosti. Krepitev turizma 
in čista narava lahko gresta z roko 
v roki. To smo v Thermani  že več-
krat dokazali. »Ozelenitev« naših 
pisarn poteka v okviru aktivnosti, 
ki so si jih zastavili v naši okoljski 
politiki. Osredotočili smo se pred-
vsem na okoljske kazalce iz po-
dročja odpadkov in snovnih tokov, 
porabe energije, vode in transporta.

CERTIFIKAT HALAL
Hotelu Wellness Park Laško****superior je 
bil v mesecu februarju podeljen Certifikat 
HALAL za namestitev in gostinsko ponudbo. 

To je dokazilo, da smo prilagodljivi 
in usmerjeni tudi na oddalje-

ne trge (Kuvajt, Bahrain, 
Oman, Katar…). 

Okolje je 
tisto, ki je vedno bolj 

ranljivo. Ker nam ni vseeno, 
v kakšnem okolju živimo, smo 

se odločili, da v naše pisarniško 
poslovanje vnesemo 

nekaj novosti in 
ukrepov.



Vtisi kongresnih gostov

Agencija Mori
Tanja Ciglarič, Marketing Agencija Mori d.o.o.

V podjetju Agencija Mori vsako leto pripravimo 
veliko prireditev in seminarjev. Z organizacijo 
dogodkov smo bili vedno zelo zadovoljni; zato je 
poskrbelo prijazno osebje, dobra kulinarika in zelo 
dobra podpora pri organizaciji dogodkov. Dvorane in 
sejne sobe ponujajo izjemno sproščenost in delujejo 
zelo motivacijsko. Velika prednost je tudi povezanost 
Kongresnega Centra s sodobnim hotelom, kjer se lahko po 
koncu delovnega dne razvajate pod veličastno stekleno kupolo 
ali prepustite dotikom izkušenih wellness terapevtov.  

Utrinki naših dogodkov:
Osnovni seminarji naših zavarovalnih zastopnikov 
Seminarji so namenjeni aktivnim in bodočim zavarovalnim zastopnikom. Predavanja vodi 
predsednik uprave Agencije Mori, g. Smiljan Mori. Več informacij na spletni strani 
www.NajPosel.com.

Božičkovanje Agencije Mori
Tudi letos smo organizirali lutkovno predstavo in prihod Božička za otroke vseh zaposlenih v Agenciji Mori.

Predavanje Smiljana Morija - »Utihnite, nehajte se izgovarjat in začnite živetTM«
V oktobru smo organizirali zanimivo predavanje, na katerega je prišlo čez 100 udeležencev.
Več na FB profilu Slovenija brez izgovorovTM.

Predavanje »Svetovne legende zavarovalništva«
Obiskali sta nas dve svetovni legendi zavarovalništva in sicer g. Mehdi Fakharzadeh in g. Alphonso Franco.

Mednarodni novoletni kongres 2012
Vsako leto organiziramo zaključno gala prireditev za najboljše zavarovalne zastopnike. Letos smo prvič kongres organizirali
v Thermani in z organizacijo smo bili zelo zadovoljni.

Citroënova konvencija

Kot vsaka poslovna institucija, ki ji je pomembna kongre-
sna in seminarska dejavnost, smo bili 
tudi pri podjetju CITROËN SLOVE-
NIJA postavljeni pred izbiro naj-

bolj primerne lokacije za našo 
letno konvencijo prodajno-ser-
visne mreže Citroën v Sloveniji 
ter Bosni in Hercegovini. 

Na njej smo pooblaščenim prodajalcem in 
serviserjem predstavili poslovne rezultate na 
področju prodaje vozil, rezervnih delov, logistike, 
poprodaje, kakovosti dela in marketinga za lansko 

leto ter predstavili načrte za leto 2012. V živo smo prvič 
predstavili tudi nov model vozila Citroen DS5, ki ga 
bomo v Sloveniji začeli prodajati marca letos. 

Za Kongresni Center Wellness Park Laško smo 
se odločili zaradi primerne lokacije, saj so ude-
leženci prihajali z vseh koncev – center pa se 
nahaja praktično na sredini Slovenije, zaradi 
kongresne logistike, velikosti, saj dvorane in 
sejne sobe sprejmejo do 1. 100 udeležencev, in 
prijetnega ambienta. 

Ob takšnih dogodkih je vedno želja, da imajo po-
slovni partnerji še kaj več od delovnega dneva in tukaj 
so možnosti za 'ob-kongresne dejavnosti' velike. V našem 
primeru sta Termalni in Wellness Spa Center ponudila perfekten 
zaključek dneva. 
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Poslovni klub Thermana
Klub, ki ponuja nova poznanstva in številne ugodnosti!

1. Ugodnosti za pravno osebo.

2. Ugodnosti za menedžment.

3. Ugodnosti za zaposlene oz. člane, ki delujejo 
pod okriljem člana Poslovnega kluba 
Thermana.

Za včlanitev obiščite našo spletno stran www.thermana.si oz. 

nas pokličite na telefonsko številko: 03 423 20 73.

 »Posel je užitek« v Thermani Laško.

Sadko Mezgec, Odnosi z javnostmi Citroën Slovenija d.o.o.



Zgodba poročnega dne 
Pripravila: Helena Ajdnik 

Predvsem ženske to zgodbo sanjamo in o njej govorimo že od otroštva dalje. Mogoče tudi 
zaradi tega kasneje v nas vzbudi in prebudi tisto čarobno otroško vznemirjenost, radovednost, 
pričakovanje, neučakanost. To je dan, ki ga ne prepustimo naključju. Dan, ko je le najboljše dovolj 
dobro. Takšen poročni dan je mogoče doživeti! V prečudovitem Laškem, ki ga 
iz leta v leto več mladoporočencev izbere za zgodbo poročnega dne. 
Tako kot za vaju je tudi za nas to prav poseben dan. Vsaka poroka je 
edinstvena in vsak par najdragocenejši. Vama in vajinim svatom 
v prijetnem okolju Laškega in dovršene Thermanine hotelsko-
gostinske ponudbe pripravimo nepozaben poročni dan. Dan, 
ki se lahko nadaljuje tudi v romantični medeni oddih v dvoje. 

Poročni obredi v Thermani Laško
Jo vidite, kako komaj zadržuje solze? Ne upa si ga pogledati v oči, to bi bilo 
preveč zanjo. Skozi nasmejane solzne oči vidi le svetlikajoč poročni prstan, 
ki ji drsi po levem prstancu. Obroček zaobljube na naših poročnih lokacijah 
dobi še večji čar. Zlije se v magijo, ki jo za vas začaramo v družbi dobrega 
počutja. V letih izkušenj smo izoblikovali zelo dodelano ponudbo. Prav zaradi 
tega je vsaka poroka zgodba zase. Vajina in naša prednost je, da v okviru dveh 
hiš dobrega počutja Thermane Laško (hotela Wellness Park Laško in Zdravilišče 
Laško) ponujamo celovito hotelsko-gostinsko ponudbo. Poročni obred in slavje 
lahko opravite na enem mestu. Izognete se napornemu prevozu svatov na dve loka-
ciji, kar je ob neugodnem vremenu dobrodošla reč. Če želita poroko na dveh lokacijah, je 
dobra novica ta, da vama ob rezervaciji poročnega obreda na prostem ponudimo tudi načrt 
B – alternativno lokacijo v naših notranjih prostorih, če se vreme poslabša. Za poročni obred vam v 
Thermani Laško sicer nudimo edinstvene možnosti. Bi se raje poročila na prostem, pod krošnjami zelenih dreves, v objemu 
sončnih žarkov in ob prijetnih zvokih ptičjega petja ali v zavetju toplih sten, v notranjih, stilsko dovršenih prostornih s 
pridihom romantike.

Lokacije za poročne obrede
V Zlati dvorani Zdravilišča Laško
V hotelu Zdravilišče Laško se nahaja prelepa, malo manjša Zlata dvorana, katere pozlačene stenske 
poslikave in dnevna svetloba ustvarjajo izvrstno sproščeno in hkrati intimno vzdušje. Pri Fontani 

želja pripravimo nepozaben sprejem, od tod pa vas pospremimo v Zlato 
dvorano, kjer poteka obred. V hotelu Zdravilišče Laško so vam na voljo 

sledeče lokacije za poročna slavja: restavracija Vrelec - do 250 svatov, 
Bidermajer salon - do 80 svatov in Banketni salon - do 30 svatov.

V idiličnem okolju Zdraviliškega parka
V naravnem, pravljičnem ambientu Zdraviliškega parka, pod zavetjem zelenih 
krošenj in medovitih rastlin pripravimo nepozaben romantičen dogodek. Z bele 
gugalnice se zaziblje zvok violine in vaju popelje v svet novega življenja. Po 

sprejemu, ki ga pripravimo ob Fontani želja, vaju pospremimo na kraj 
najlepšega dogodka v življenju.

V elegantnem ambientu avle hotela Wellness 
Park Laško pod prečudovitim lestencem ali v Gala dvorani 
Kongresnega Centra
Sodoben slog hotela Wellness Park Laško izreče dobrodošlico z elegantno noto prefinjenosti. Svate 
razvajamo s pogostitvijo v avli hotela ali na prečudoviti terasi s pogledom na reko Savinjo, vaju, draga 
mladoporočenca, pa pospremimo v poročni apartma, kjer se pripravita na največji dogodek življenja. Ko 
se pojavita vsak na svoji strani razkošnega stopnišča, ki mu poseben čar daje pravljični lestenec, se oči vaji-
nih najdražjih svetijo kot iskrice. S svetlobo obsijana in dizajnersko oblikovana Gala dvorana v Kongresnem Cen-
tru Wellness Park Laško bo pričarala visoko mero drugačnosti in blišča. Vajin trenutek bo tako resnično samo vajin. Lokacije 
za poročno slavje v hotelu Wellness Park Laško: Velika dvorana - do 300 svatov in à la carte restavracija - do 100 svatov.

Poročni obred na Mostu želja
V zelenem okolju Savinje ter sodobnega hotela Wellness Park Laško se »med nebom in zemljo« nahaja Most 

želja. Mehkoba belega dekorja se zliva z zelenim okoljem, pogled na vodo in prelepo naravo vas bo očaral 
in v mislih popeljal na vaš najbolj skriti sanjski kotiček na Zemlji. Simbolika mostu pa bo poskrbela za 

popoln prvi korak na vajini novi poti. In pazite, kaj si boste ta dan želeli, Most želja se imenuje tako 
z razlogom!
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Sanjska TV 
poroka
Več kot 200 parov si je želelo poroko pred 
televizijskimi kamerami, a želja se je izpolnila le enemu. V 
Thermani Laško sta Saša in Gregor doživela srečni konec svoje 

televizijske izkušnje, ki pa je le nov začetek. 

»Že ob prvem obisku sva vedela, da je najina poroka v dobrih rokah. 
Uigrana ekipa Thermane Laško je poskrbela za vsako malen-

kost, osebje nama je bilo vedno na razpolago. Težko je opisati 
občutke veselja in sreče, ko gre vse po načrtu ob takem 

dogodku. Če rečeva, da je bilo popolno, verjetno užaliva 
vse, ki so skrbeli za naju. Bilo je več kot to. Poroka je 
resda imela medijski pridih, a kljub temu ni bilo čutiti 
nervoze; ne pri povabljencih, ne pri osebju. Ko sva se 
po slavju zgodaj zjutraj vrnila v apartma, naju je ča-
kalo prijetno presenečenje. Še ena sladka pozornost 
gostiteljev. Ohlajena penina, sadni krožnik in vrtnica 

na postelji. Ko sva se zbudila, pa je bil seveda največji 
užitek zajtrk v sobi. (smeh) Spomini so še sveži. Da bodo 

takšni ostali, sva sklenila vsako obletnico preživeti v druž-
bi Thermane, ki je za naju spisala sanjske poročne dneve.«

Saša in Gregor

Vaša poroka 
v Thermani 

Laško
Če vam misli uhajajo na poroko 

vas vabimo, da nas obiščete in se 
prepričate o svoji sanjski poroki.

Nudimo vam:

Poročni obred
Poročno slavje

Kulinarično razvajanje
Namestitve v hotelih

Pet edinstvenih poročnih lokacij
Slastne poročne torte

Informacije:

Pokličite nas: 080 81 19
Pišite nam: gostinstvo@thermana.si

Obiščite našo spletno stran: 
www.thermana.si/poroke

WWW.TINASHE.SI

Poročne tiskovine
www.tinashe.si
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SONCE JE BILO 
NAJINA PRIČA
Nastja Arbeiter Tratnik in Mitja Tratnik, mladoporočenca

Začelo se je na zabavi pred petimi leti. S prijateljico 
sva večer želeli nameniti najinemu prijateljstvu. 
Dekleta tu in tam potrebujemo »ženski ve-
čer«. Na zabavi sva se dobrohotno zapletli 
v pogovor z nekaj fanti, med katerimi je 
bil tudi Mitja. Najin prvi pogled je dal 
slutiti, da bo večer še pester. Vsak 
trenutek več v njegovi družbi mi je 
dajal občutek, da se poznava že 
od nekdaj. Brez pomislekov sva si 
izmenjala telefonski številki. Temu 
nepozabnemu večeru je sledilo 
dobro leto druženj, spoznavanj in 
skupnih dogodivščin. In prijatelj-
stvo je preraslo v ljubezen. 

Nekega dne je najin pogovor po naključju 
nanesel na poroko. Jasno je bilo, da želiva 
preostanek življenja preživeti skupaj. Tako 
sva se počasi in z veliko merico vznemirjenja 
preobrazila v načrtovalca poroke. Pričela sva z is-
kanjem lokacij, poročnih oblek, prstanov, poročnim 
obveznostim ni in ni bilo videti konca. Dogovorila sva 
se, da bo zaroka zgolj formalnost, vendar Mitja ni mogel 
iz svoje kože. Presenetil me je s prečudovitim zaročnim pr-
stanom. 

Na prvi osebni sestanek sva se odpravila v Laško. Lokacija nama je bila 
izredno zanimiva, predvsem zaradi idiličnega okolja. Hotel Wellness Park 
Laško pa naju je osupnil. S svojim čudovitim ambientom je deloval tako 

mehko, nežno, prijetno in vabljivo. Ponujal nama je varnost in harmonijo občutij. 
Svojo prefinjeno in dodelano poročno ponudbo prilagodijo mladoporočencema in 
tako je vsaka poroka zgodba zase. To je idealen kraj za najino poroko! Odločitev sva 
brez pomislekov sprejela takoj. Druge možnosti v najinih glavah kar naenkrat niso 
več našle prostora. Tako in tako sva bila že tukaj, v Thermani, postavljena pred izbiro 
večih lokacij. Se poročiti na Mostu želja ali pod krošnjami zelenih dreves, v objemu 
sončnih žarkov in prijetnih zvokov ptičjega petja? Ali le raje »pod streho«; pod fasci-

nantnim lestencem v avli hotela Wellness Park Laško ali med topli-
mi stenami Zlate dvorane v Zdravilišču Laško? Izbira je bila 

težka, čeprav so bile to sladke skrbi. Ker sva za datum 
poroke izbrala 1. oktober 2011, nisva mogla predvideti 

vremenskih razmer (čeprav imajo za vsako poroko načrt 
B pod streho, če se vreme slučajno »skisa«). Na koncu sva 

se odločila za prelepo, prostorno in s soncem obsijano avlo hotela 
Wellness Park Laško. 

Kot vsaka nevesta sem se tudi jaz najbolj 
ukvarjala s poročno obleko 
Vedela sem, da ne želim bele, zato sem imela še toliko težje delo. Mitja je 
našel popolno obleko zase, še preden sem se jaz sploh odločila, kakšno 
barvo želim. Tako sem barvo svoje obleke prilagajala njegovi, ki je bila mo-
dra. Najprimernejša kombinacija se mi je zdela rumena, ki je barva sonca, 

svetlobe in optimizma. Upava, da bo takšen tudi najin zakon. Začela sva 
vsekakor v pravi smeri, saj je prostor, v katerem sva dahnila usodni da in 

začela skupno pot, poosebljal vse našteto. Rumeno poročno obleko je sko-
rajda nemogoče dobiti, vsaj jaz je nisem, zato sem prosila prijateljico Oksano 

Prelog, da mi jo sešije. Ker me dobro pozna, je oblikovala popolno obleko zame. 
Poročni šopek je bil izdelan v cvetličarni ZelenaPika Slovenska Bistrica, kjer je za-

Foto: Uroš Čuden

poslena moja mama. Iz srca sva ji hvaležna, da je poskrbela za vso dekoracijo, ki je 
tako čudovit ambient dopolnila s kančkom najinih not. 

Nisva si želela »tradicionalne« poroke 
Za glasbo sva si izbrala duet Dolce Vita Band. Ne bi se mogla odločiti bolje, saj 
sta igrala celo noč, s kratkimi pavzami in brez iger, ki niso po mojem okusu. Tako 
midva kot svatje so bili nad poroko navdušeni. Dan je potekal po najinih željah, 
tudi po zaslugi organizatorjev. Osebje hotela je bilo izjemno; njihovo prijaznost in 
ustrežljivost je bilo čutiti na vsakem koraku. Poskrbeli so za kulinarični presežek, ki 

je bil predmet debate v najini družini še dolgo. Narezek naših dobrot z Vrha, 
ki ga ponujajo za predjed, je odličen začetek poročnega kulinaričnega 

popotovanja. Nevestino pecivo pa je tako mamljivo, da lahko svatje 
še na krajo šopka pozabijo. Trenutke najinega najlepšega dne je v 

fotografski objektiv lovil Uroš Čuden. Občutki ob ogledu foto-
grafij so enaki kot tistega oktobrskega dne. 

Ker sva vedela, da se bo praznovanje zavleklo, sva že v 
času organizacije poskrbela za to, da bodo vsi svatje 

prespali v hotelu. Midva pa sva najino nepozabno 
slavje hotela uživati še naprej in sva bivanje eno-
stavno podaljšala še za tri dni. Nisva se mogla 
upreti njihovemu razvajanju. Kopel ob soju sveč, 
svežina penečega vina, zajtrk v postelji ... To bi lah-
ko počela vsak dan! 

Dobri nasveti so kot dobre šale
Ko jih potrebujemo, se jih ne spomnimo. Ampak 
naj bo naslednji vreden spomina, če ne že zapisa. 

Pri načrtovanju poroke je pomembno, da poslušate 
sebe in svoje želje. To je samo vaš dan. Le tako bo va-

jina poroka res popolna in nepozabna. Tako kot je bila 
najina, tudi po zaslugi »najine« Thermane Laško.

Poroka 
Barbare & Igorja

»Vsak začetek je težak.« je primeren rek za naji-
ne priprave na najlepši dan. Dolgo nisva našla 
primernega kraja, kjer bi pripravila zabavo za 
svate, ki jih je bilo na seznamu kar 180. Po 
naključju sva se nekega lepega pomladan-
skega popoldne odpravila na izlet v Laško in 
tam je bila – najina dvorana, lepa, moderna, 
ravno prav velika, s strokovnim in prijaznim 

osebjem, ki nama je pomagalo uresničiti vsako 
željo. Med izbiranjem in preizkušanjem poročnih 

menijev čas resnično hitro teče. Medtem pa si 
je treba vzeti čas za tehten razmislek – kakšno bo 

pecivo in kakšna torta, kako postaviti mize in okrasiti 
dvorano. Izpiliti otvoritveni ples?  Svate sva želela imeti ves 

čas ob sebi in ne v avtomobilih, zato sva se odločila, da bova ci-
vilni obred izpeljala na Mostu želja. Glede na jesenski čas je bilo vreme 

nepredvidljivo. Zato nama je bila še toliko bolj všeč ponudba rezervnega sce-
narija v primeru dežja – civilni obred v avli hotela Wellness Park Laško. Najin 
dan je bil sončen in Most želja najina tretja priča. Tistega dne sem zamujala 
na ličenje v poročni apartma hotela Wellness Park Laško, zato sem vedela, da 
ne bo časa preveriti, kako stvari tečejo. Tolažba je bila misel, da me bodo že 
poklicali, če bo treba. Pa klica ni bilo. Vse so uredili do najmanjše podrobnosti. 

Sprejeli so cvetličarko, pomagali okrasiti dvorano, 
glasbenikom pripravili oder, goste so nevidno 

usmerjali v skladu s programom, uskladili 
vse z matičarko, pripravili odlično hrano, 

pomagali pri ognjemetu presenečenja 
in še bi lahko naštevala. Z drugimi be-
sedami: najina poroka je presegla vsa 
najina pričakovanja – hvala!

Barbara in Igor
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Utrinki iz Doma 
starejših Laško
ČARODEJ ANDREJ
V Domu starejših Laško nas je obiskal pravi čarodej, nasmejani gospodič s črnim klobukom, prodornimi očmi in 
skrivnostno globokim glasom. Spominjam se, da je bilo precej oblačno vreme, vendar že poletno toplo. To je bilo takrat, 
ko je bilo takšno aprilsko vreme – enkrat je sijalo sonce, naslednji trenutek je že deževalo in se ob pooblačitvi takoj shladilo. 

Čarodej Andrej je posul nekaj čarobnega prahu, zamahnil s čarobno palico in vreme je zdržalo zares 
do konca predstave in še toliko, da so nas pospremili s terase. Potem je padlo nekaj debe-

lih kapljic dežja, ki so sprale čarobni prah, sicer bi se lahko dogajale še čudne stvari. 

Čarodej Andrej ima kar nekaj rekvizitov, toda glavni so klobuk, čarobni prah 
in palica, pa seveda tudi karte. Zelo spreten je s svojimi triki. Skrbno smo 

gledali in sodelovali, se zraven tudi nasmejali. Čaral je in čaral, začaral 
predmete, ki so se pojavljali in izginjali. Od tega mi je najbolj v spo-

minu ostala majhna plišasta igračka, ki jo vidiš in je spet ni. Iz pesti 
je vlekel raznobarvne rutice, ki jih ni in ni zmanjkalo ali pa so se 
povezale v vozel in dolgo vrv. Spreminjale so barve, da nam ni 
bilo nič jasno. Pri enem izmed trikov sem tudi sama sodelovala 
in dobila nagrado – iz balona napihnjeno rožico. Napihoval je 
rožice in živali vseh oblik. Na koncu nam je predstavil še trik 
s kartami, ki jih je pomanjševal v dlani. Sprva so bile to velike 
igralne karte, vidne po vsej terasi s prostim očesom, ki jih je na 
dlani postopno pomanjševal do miniaturnih oblik in nazadnje do 

izginotja. Veliko se nas je zbralo na terasi. 

Na trenutke se je ustavil čas, bilo je prijetno in zabavno. Ob koncu 
so nas postregli še s sladoledom, tako da nam je ostal spomin na po-

sladkane čarovnije.

Angela Arnšek, stanovalka

IZLET NA ŠMARTINSKO JEZERO
V prijetnem popoldnevu smo se z dvema kombijema od-

pravili na Šmartinsko jezero. Štirinajst stanovalcev so spre-
mljale tri delavke in glasbenik s harmoniko. Peljali smo se mimo Celja in kmalu 
prispeli do gozdne postojanke z restavracijo in ladjo. Res, da Celje nima 
morja, ima pa veliko jezero. 

S pomočjo naših spremljevalk smo se po brvi vkrcali na ladjo, kjer smo 
se posedli in dobili malico, tudi za pijačo je bilo poskrbljeno. Oglasila 
se je še harmonika.  Modrina neba se je zrcalila v velikem jezeru, ki ga 
obdaja gozd, ki se že oblači v jesenske zlato rumene barve. Ribiči so pri-
pravljali trnke in vabe za ribolov. Harmonikar je zaigral in ena od deklet je 
otvorila ples. Na ladji smo se zavrteli, postalo je precej živahno. Prehitro se 
je bližal čas odhoda in vrnili smo se na kopno. Kombija sta nas že čakala in 
po isti poti smo se vračali domov, polni lepih vtisov tega popoldneva.

Marija Okorn, stanovalka

PRVE ŠPORTNE IGRE V DOMU STAREJŠIH LAŠKO
1. oktobra smo praznovali mednarodni dan starejših. V ta namen smo v 

Domu starejših Laško pripravili prve športne igre. V toplem dopoldnevu 
se je večina stanovalcev zbrala na prizorišču in pridno sodelovala. O 

podrobnostih smo se dogovorili že dan prej. Športne igre je otvorila 
naša vodja doma z zvočnim signalom. Pomerile so se tri tekmoval-

ne skupine v različnih disciplinah, in sicer v napihovanju balonov, 
metanju obročev, stepanju beljaka, iskanju zaklada v moki in se-
stavljanju besed iz črk. 

Vsaka tekmovalna skupina je bila sestavljena iz petih članov – 
štirih stanovalcev in enega zaposlenega. V sodniških vrstah sta 
sodelovali prav tako dve stanovalki in ena zaposlena. 

Stanovalci so z velikim navdušenjem navijali za vse »športnike«, ki so ob koncu 
prejeli čisto prave kolajne, izdelane v mizarski delavnici doma. Obljubili smo si, 
da se bodo športne igre tradicionalno odvijale ob mednarodnem dnevu sta-
rejših.

Marija Okorn, stanovalka

MIZARSKA DELAVNICA V DOMU STAREJŠIH LAŠKO
Pri nas skušamo stanovalcem ponuditi pestro paleto dejavnosti, s katerimi si 
zapolnijo prosti čas. Ob bližajoči se deseti obletnici delovanja doma smo na 
podlagi izražene želje stanovalcev pričeli razmišljati o mizarski delavnici, kjer 
bi lahko stanovalci, ki jih takšno delo veseli, ohranjali znanja, ki so jih pridobili 
skozi življenje, spet drugi pa bi imeli priložnost, da se preizkusijo v čem novem, 
še nepoznanem. 

Za pomoč pri opremi mizarske delavnice smo zaprosili izvajalce, ki v domu 
opravljajo različna dela. Zelo smo bili veseli, saj so se skoraj vsi, ki smo jih zapro-
sili za pomoč, radodarno odzvali naši prošnji. Tako je naša delavnica pridobila 
potrebno orodje in pribor za izdelovanje različnih izdelkov. 

Spretne roke stanovalcev že ustvarjajo, nastali so že prvi izdelki, ki so prava 
paša za oči in potrditev za stanovalce, da so kljub starostnim tegobam sposobni 
ustvariti zelo lepe stvaritve.

Dušan Drame, vzdrževalec

Informacije:
Dom starejših Laško
Zdraviliška cesta 6
3270 Laško

www.thermana.si
dom.starejsih@thermana.si

T: (0) 3 734 56 00
T: (0) 3 734 52 46
F: (0) 3 734 52 47

Oskrbovana stanovanja: 
T: (0) 3 734 53 20
T: (0) 3 734 52 46

Uradne ure:
ponedeljek, sreda, petek med 11.30 in 14.30 uro.
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STIK Laško 

Naj bo poletje, zima, pomlad ali jesen, Laško z okolico 
ponuja številne možnosti športa in rekreacije. V toplejših 
mesecih leta je še posebej priljubljeno pohodništvo. Ob-
čudovanje lepot pokrajine, odete v pomladne in poletne 
barve, vzdrževanje kondicije ob odkrivanju ohranjenih 
kulturnih zanimivosti, okušanje domačih dobrot, sprostitev 
in nova energija. 

Nova urejena in označena
kulturna pot  
Pot po nekdanjih trških mejah Laškega vodi po mejah nekdanjega trga Laško 
na levem bregu reke Savinje. Obuja spomin na običaj iz 18. stoletja, ko so 

tedanji prebivalci vsakih nekaj let obšli mejo trga in s tem potrdili last 
obhojenega ozemlja. Trške pravice, ki predstavljajo pomem-

ben mejnik v bogati zgodovini kraja, je Laško dobilo že 
daljnega leta 1227. Spada med najstarejše trge 

na slovenskih tleh, v mesto pa je bilo povz-
dignjeno 700 let kasneje, leta 1927. 

Pot po nekdanjih trških mejah 
Laškega pričnemo v središču 

mesta, na Aškerčevem 
trgu. Tam domuje Muzej 

Laško (delovni čas: od 
torka do sobote od 
9.00 do 17.00), kjer 

si je možno ogle-
dati sledi, ki so jih 
za seboj pustila 
posamezna zgo-
dovinska ob-
dobja. Na ogled 
je še razstava 
o pivovarstvu 
in zdraviliškem 
turizmu ter raz-
stava o geološki 
preteklosti oko-
lice Laškega. Na 
začetku poti nam 

izhodiščna tabla 
nudi vse potrebne 

informacije o poti in 
njenih zanimivostih. 

Da obhodimo pot, ki 
je dolga 11,2 kilome-

tra, potrebujemo od tri do 
štiri ure časa, sicer pa pot ni 

zahtevna. Vodi skozi naselja in za-
selke Tovsto, Ojstro, Gabrno, Trojno, 

Lahomšek do Marija Gradca. Tukaj lahko 
obiščemo Gostišče Čater, ki se nahaja v manjši 

graščini. Ob ponudbi raznovrstne domače hrane in 
pijače je vredno poskusiti potico iz pregrete smetane, po 

kateri so posebej znani. Streljaj od gostišča se nahaja cerkev Ma-
tere božje, v kateri so odkrili freske iz leta 1526 z gotskimi in renesančnimi 
prvinami. Iz Marija Gradca nas pot vodi zopet proti središču mesta, kjer pohod 
zaključimo. 

PO NEKDANJIH TRŠKIH 
MEJAH LAŠKEGA

TIC Laško, Trg svobode 8, 3270 Laško 
T.: 03 733 89 50 F: 03 733 89 56 
E: 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 izbirate med vrsto programov, lahko vam sestavimo tudi program po meri, nudimo 
splošne informacije o Sloveniji, informacije o Laškem in okolici, spominke, razglednice, promocijske 
artikle Pivovarne Laško in uradne spominke turistične znamke I feel Slovenia.

Druge športno-rekreativne in tematske poti  
K odkrivanju razgibane okolice vabijo še številne druge poti. Izmed planinskih poti priporočamo Pot na Hum (583m), 
Planinsko pot na Šmohor (781m), Rečiško krožno planinsko pot, Planinsko pot na Kopitnik (910m) ter Planinsko pot na 
Veliko Kozje (993m). Izberete lahko tudi katero izmed tematskih poti, poleg omenjene Poti po nekdanjih trških mejah 
Laškega sta na voljo še Pot treh cerkva in Aškerčeva pot. V TIC-u Laško je na voljo tudi zloženka z opisom posameznih 
poti, diagramom, označbo na zemljevidu in drugimi uporabnimi informacijami za na pot.

Po čebelje pridelke k laškim 
čebelarjem
Čebelarstvo Blagotinšek
Jagoče 13c, Laško, T: 03 734 02 50, 031 323 200
Različne vrste medu in izdelki iz čebeljega voska.

Čebelarstvo Hren
Strmca 86, Laško, T: 041 994 387
Različne vrste medu, cvetni prah in izdelki iz čebeljega voska. 

Čebelarstvo in lectarstvo Šolar
Strmca 81a, Laško, T: 03 573 16 36, 030 604 069
Med, medene pijače, lectova srca, figurice in medenjaki, sveče iz čebeljega voska.

48. PIVO IN CVETJE V LAŠKEM
V štirih dneh, od 12. do 15. julija 2012, bo vzdušje na ulicah in 

trgih mestnega središča zopet pestro. Bogat in zanimiv pro-
gram, prireditve z glasbo domačih in tujih glasbenih skupin 
na treh glavnih odrih bodo tudi letos pospremile številne 
razstave in etnografsko obarvani dogodki, na vsakem kora-
ku pa bo seveda na voljo pristno pivo z dolgoletno tradicijo.

Program prireditve si oglejte na spletni strani www.
pivocvetje.com. Za vsak okus se kaj najde. 

V času Piva&Cvetja so vam na voljo ugodni 
programi bivanja v hotelih Thermane. Več na 
www.thermana.si

Vabljeni v Laško! 
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Nagradna križanka

SUDOKU ZA RAZVEDRILO

8
1 8 7

7 2
4 1

5 3
5 3 6 9

4 9 2
2 1 8

2 3 6 4
Sestavil g. Petar Poljak, stanovalec Doma starejših Laško

Nagrade za križanko:
1. Nagrada

1 x Pivovska wellness masaža hrbta (30 min.).

2. Nagrada
1 x vstopnica za kopanje in savnanje za 1 osebo.

3. Nagrada 
1 x vstopnica za kopanje za 1 osebo.

Pravila sodelovanja:
S sodelovanjem v nagradni križanki se strinjate s splošnimi pogoji. Vaši podatki bodo obdelani v 
skladu z Zakonom o varovanju podatkov (ZVOP-1-UPB1). Geslo nagradne križanke nam pošljite na 
dopisnici (skupaj z vašimi osebnimi podatki: ime, priimek, naslov, poštna številka, gsm številka) na 
naslov: Uredništvo Moje Thermane, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško. 

Rešitev križanke sprejemamo do 1.6.2012. Nagrajenci bodo objavljeni v naslednji 
številki časopisa Moja Thermana.
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Rojstnodnevne zabave 
Praznovanje v Termalnem Centru:
Na voljo sta dva paketa, ŽURKA in MEGA ŽUR, ki vsebujeta vabila, bogat 
animacijski program, zabavo z animatorji, CD s fotografijami ter darilo za 
slavljenko oz. slavljenca.

Wellness rojstni dan v Wellness Spa Centru
Paket je namenjen malo večjim puncam, ki so že prave gospodične! Za 
punce, ki se hočejo zabavati ob razvajanju in lepotičenju, pop rock glasbi, ob 
tem pa se pošteno naklepetati. Izbirate lahko med 2,5 - urnim ali 3,5 - urnim 
wellness rojstnodnevnim paketom.

Naša stalnica ostajajo 
plavalni tečaji
Ob dejstvu, da svojo ponudbo v veliki meri temeljimo na laški termalni vodi 
z bogato spodbujevalno energijo in zelo kakovostnim biopoljem, veliko 
pozornosti posvečamo tudi plavalnim tečajem. Tako so vam na 
voljo plavalni tečaji za otroke (od 4. leta dalje) in odrasle − ki 
so namenjeni tako plavalcem, ki bi želeli nadgraditi tehniko 
plavanja, pa naj bo to na osnovni ali nadaljevalni stopnji, 
kot tudi neplavalcem. Za visoko kakovost plavalnih 
tečajev in tudi varnost skrbi osem lastnih učiteljev 
plavanja, vsi z licenco Plavalne zveze Slovenije.

Vadba za dojenčke 
in malčke
Vodena vadba v vodi poteka za dojenčke in malčke (od 4. 
meseca starosti dalje). Vadba poteka ob torkih med 16. in 17. 
uro za dojenčke do 1. leta, med 17. in 18. uro za malčke od 1. do 2. 
leta ter med 18. in 19. uro za malčke od 2. do 4. leta starosti.

Počitniške aktivnosti 
Za otroke v Termalnem Centru Wellness Park Laško. 
Vključevale bodo: učenje plavanja in vaterpola 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, starih med šest 
in petnajst let. Za doplačilo pa je na voljo tudi možnost prevoza z vlakom iz 
Celja (če je vsaj pet otrok). 

Termini:
Prvomajske počitnice:  30.4. - 4.5.2012
Poletne počitnice: 9.7. - 10.8.2012

Pestro animacijsko dogajanje na bazenu  preko celega poletja - animacija 
za vse starosti, vsak dan od 10h do 18h, bogate nagrade, Vodomčkove de-
lavnice in Vodomčkov ples, svet potapljanja, obisk Linota…

Pošlji mi pobarvanko in z malo sreče pripelji 
svoje starše na brezplačno kopanje!

Vodomček bo izbral njemu najljubšo 
pobarvanko in jo nagradil z družinsko 
vstopnico za kopanje v Termalnem Centru. 

Pobarvanko pošlji na Vodomčkov naslov: Uredništvo Moje Thermane, Zdraviliška cesta 6, 
3270 Laško. Ne pozabi pripisati svojega imena in naslova, ter ime in podpis staršev.
Pobarvanke sprejemam do 1.6.2012. Tvoj Vodomček!

Pobarvanka 
Vodomček 

Z družino na kopanje 
Termalni Center je za prijetna in dostopna družinska doživetja 

oblikoval družinske vstopnice, kjer lahko izbirate zgolj kopanje 
za celo družino ali pa v paketu dobite tudi kosilo. Ker tako 
družina ve, koliko bosta stali celodnevno kopanje in kosilo, 
se na izlet lahko poda bolj brezskrbno. Družinski paket 
kopanja je lahko tudi zelo lepo darilo!

Termalni Center 
Wellness Park Laško

Je odprt vsak dan med 9. in 21. uro. Pričakuje vas 2.200 m2 
vodnih površin notranjih in zunanjih bazenov. Termalna voda ima 

temperaturo od 27 do 34 °C. Savne so odprte med 11. in 22. uro.

Informacije o bazenih in praznovanju rojstnih dni:
03 734 89 00, termalni.center@thermana.si.

Predprodaja otroških 
vstopnic
Za Termalni Center Wellness Park Laško vam priznamo 30 % 
popusta za nakup vstopnic v mesecu aprilu in maju. Pogoj za 
popust je nakup vsaj 10 vstopnic. Ponudba velja do 31. 5. 2012. 
Popusti se med seboj ne seštevajo.

1. mesto

Naročite svoj brezplačni izvod Moje Thermane na urednistvo@thermana.si
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Napovedujemo
ZUMBAJ ZDRAVO!
Rekreacijsko-plesni dogodek, poln zabave
V soboto, 31. marca 2012 v Kongresnem Centru Wellness Park Laško.

Stand-up komik Jure Murko!

Cena vstopnic: 10 EUR v predprodaji (do 28.3.2012), zadnje 
tri dni pred dogodkom 15 EUR (omejeno število kart).

Več informacij na 080 81 19, www.thermana.si

Svetovni dan zdravja v 
 Thermani Laško
 5. april 2012, od 10. do 14. ure.
Pripravili smo vam pestro dogajanje! 

Več na www.themana.si

Pomladni ples
11.5.2012 ob 19.30 uri v hotelu Wellness Park Laško.
Za zabavo bo poskrbela skupina NIGHT LIFE.

Lunin festival
Svet se vrti okoli otrok!

Otrokom omogočiti lepoto vsakdana in radost doživetij, je najlepše poslanstvo, ki si ga lahko zami-
slimo. Lunina ekipa, pod okriljem katere je organiziran Lunin festival – Praznik otrok, bo skupaj 
z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana, Moste - Polje in Thermano Laško v soboto, 12. maja 
2012, peljala štirideset otrok v Termalni Center Wellness Park Laško. Tam jih bo čakala 
celodnevna vodna zabava, ki jo bodo popestrile ustvarjalne delavnice, igre na srečo in glasbe-
ne animacije. Organizatorji akcijo namenjajo otrokom, ki jim vsakdan prinaša vse prej kot obilico 

radosti in brezskrbnosti. Nadebudnežem bomo omogočili nepozaben dan, ki bo vreden zapisov v 
spominsko knjigo otroštva.

Za več informacij poglejte na www.luninportal.si in www.thermana.si.

Podravkine igrarije
S Podravko na družinski izlet v Disneyland.
Podravka pripravlja še eno veselo poletje z zabavo za vso družino. Na 
tradicionalnih Podravkinih igrarijah v izbranih trgovskih centrih se boste 
lahko pomerili v zabavnih igrah in z malo sreče v velikem finalu osvojili 
glavno nagrado – družinski čarobni izlet v Disneyland. Finalno tekmo-
vanje bo potekalo v sklopu Podravkinega DRUŽINSKEGA FEŠTIVALA v 
soboto, 25. 8. 2012, v Termalnem Centru Wellness Park Laško.

Veliki dobrodelni ZUMBA party
V mesecu avgustu 2012 pripravljamo dobrodelni ZUMBA dogodek. 

Dodatne informacije poiščite na naši spletni strani: www.thermana.si.

THERMANA&VEDA, 
Ayurveda Center Laško
Programi, ki jih bomo izvajali (z bivanjem ali brez): 

•	 SPLOŠNI: Ayurvedski pomlajevalni (anti-aging) program, Ayur-
vedski shujševalni program, Ayurvedski razstrupljevalni (detox) 
program, Ayurvedski antistresni (anti-stress) program.

•	 ZDRAVSTVENI (priporočljivi za osteoporozo, revmatizem, za mul-
tiplo sklerozo, za fibromialgijo, nevrološka obolenja...)

Ostale storitve, ki jih bomo izvajali: 
Rituali, masaže, nege, programi za pare, pregledi in svetovanja o zdra-
vem načinu življenja, prehrani ter izdelava individualnega programa 
glede na tip doše...

Storitve bomo izvajali z indijskim 
zdravnikom in indijskimi terapevti. 

Več informacij na: 
T: 03 423 20 40,
E: wellness-spa@thermana.si

Termalna voda pri 
vas doma!
Sestava vode Laško in oblike njenih kristalov kažejo na to, 
da naša termalna voda izžareva močno življenjsko ener-
gijo, ima pozitiven, spodbujevalni vpliv na človeka, deluje 
dobrodejno na psiho in ravnovesje med dušo in telesom. 
Pri raziskavah bioloških učinkov vode Laško na inštitutu 
Bion so ugotovili, da ima voda Laško biološko odlično delu-
joče biopolje, ki je stabilno, ubrano, povezujoče in vitalizira-
joče. Zaradi vseh navedenih pozitivnih in spodbujevalnih 
lastnosti termalne vode Laško jo priporočamo tudi za 
pitje. Vsak lahko pije termalno vodo Laško po lastni 
presoji. Priporočljivo je do 2 litra vode dnevno, razde-
ljena v manjše odmerke po 2 dcl preko celega dneva. 

Lične steklenice s termalno vodo in kozarce kupite 
v naših barih.

Podarite darilni bon!
Za posebne priložnosti vam kot dobro idejo za vedno dobrodošlo darilo 
predlagamo darilni bon družbe Thermana. Saj veste, da si masaže, le-
potnega tretmaja, kopeli v dvoje … kar preredko sami privoščimo. Pa jih 
dajmo drugim! Še posebej takrat, ko kar ne vemo, kaj bi kupili, je to odlič-
na izbira. Podarite lahko katero koli storitev iz naše ponudbe, naj-
manjša vrednost posamezne storitve je 10 €. Pri nakupu 
darilnih bonov lahko uveljavljate količinski popust. 

Naročilo je mogoče preko www.thermana.si 
ali osebno na recepcijah Thermane Laško. 
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Najboljši 
glasbeni miks za vso Slovenijo

Najboljši Najboljši 

LJ 102.4★MB 103.7★CE 88.7 & 89.1★KR 102.6★VE 105.0★KP 106.4★NM 99.4★PT 103.7★GO 104.9★MS 103.7★IZ 93.8★SG 98.3★KK 89.3★ZA 88.2


