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Človek se v svojem življenju, tudi če se drži vseh pravil zdravega načina življenja, slej kot 
prej sreča s kakšno resnejšo zdravstveno težavo. Lahko zboli, se poškoduje pri športnih ak-
tivnostih ali v prometni nesreči, degenerativna obolenja pa tako doletijo vsakega. In potem 

se srečamo z zdravljenjem in rehabilitacijo.

Rehabilitacija v našem zdravilišču ima v Sloveniji najdaljšo tradicijo. V letu 1953 smo bili 
ustanovljeni kot prvi Zavod za medicinsko rehabilitacijo, ostala zdravilišča so se sistemu 
priključila kasneje. Prihodnje leto torej praznujemo 60 let strokovno organizirane medi-
cinske rehabilitacije, kar pomeni veliko primerov, pacientov, gostov, kar vse krepi kakovost 
in stroko, in veliko zadovoljnih ljudi, ki jim je Zdravilišče Laško povrnilo njihovo zdravje. Bo-
gata tradicija rehabilitacije v Zdravilišču Laško pomeni tudi neizmerno konkurenčno prednost, 
potrjuje kakovost medicinskih in terapevtskih storitev ter zdravilnost naše termalne vode.

Včasih smo do rehabilitacije kar nekako mačehovski v primerjavi s sodobno diagnostiko in opera-
tivnimi posegi. Ne zavedamo se dovolj pomena rehabilitacije. Še tako moderna diagnostika 
s pravilno diagnozo in uspešnim operativnim posegom ni dovolj, če rehabilitacija ni dovolj 
strokovna in zadostna. Vsi napori medicine in pacienta ter ves vložen trud in denar lahko 
gre v nič. V praksi se zaradi sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja, nevednosti ali 
socialnega položaja ljudi to tudi dogaja. ZZZS zagotavlja program medicinske rehabilita-
cije v naravnem zdravilišču kot zdraviliško zdravljenje. Ponavadi se odobri za 14 dni z mo-
žnostjo podaljšanja za en teden na predlog zdraviliškega zdravnika v okviru pravil in sredstev, 
s katerimi zavod letno razpolaga. Večkrat se zgodi, da se predlog za zdraviliško zdravljenje zavrne, 
čeprav bi bilo za pacienta zdravljenje koristno in priporočljivo. Terapije so omejene na pet na dan in 
sedaj še s povprečnim številom točk na dan, ne glede na to, da bi medicinska stroka zahtevala več. 
Zanimivo pri tem je to, da sedaj že večino storitev plačajo zavarovalnice dopolnilnega zavarovanja, 
vse pogoje pa določa ZZZS.

In kje je rešitev? Najprej se moramo vsi zavedati pomena rehabilitacije. Čas od zaznave bolezni ali 
poškodbe in do vrnitve v normalno življenje ter delovni proces mora bit čim krajši. Za to morajo 
biti zainteresirani in motivirani vsi: od posameznika, podjetja in družbe. Zlasti se to kaže v primeru 
izpostavljenih ljudi – menedžerjev, politikov ali športnikov. Vsi smo veseli, če lahko Urška Žolnir, 
Filip Flisar ali Tina Maze po poškodbi čim prej in uspešno tekmuje. Za to pa je potrebno zagotoviti 
polno rehabilitacijo in vzpostaviti sistem, ki bo to omogočal. 

V zdravilišču je znanje in ustrezna ponudba, potrebno je vzpostaviti sistem zavarovanja za celovito 
rehabilitacijo, lahko tudi več zavarovalnic s konkurenčno ponudbo, ali pa ob obstoječem obveznem 
zavarovanju ZZZS razliko zagotavljati z doplačili iz lastnih sredstev. 

Naložba v zdravje se vedno izplača.

Se vidimo v Laškem.
mag. Roman Matek 

Direktor Thermana d.d.
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Metka Mavri, Boštjan Humski, Janja P. Kamenšek. Zunanja sodelavka: Helena Ajdnik, Kreativus. Lektoriranje: Aleksandra Rožič, Anita Leskovar. Oblikovanje in izvedba: Miha Gorenak. Fotografije: Miha Gorenak, arhiv družbe 
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Užitki na vsakem koraku
»Mogoče malo preveč jem. Drugače pa se imam fenomenalno. Lep 

hotel, spa center, tako kot mora biti. Hrana je res edina stvar, ki 
bi jo tukaj na trenutke lahko pogrešal. (smeh) Zagotovo pa 

bi vedno in povsod lahko živel brez čokolade. Ne vem, 
ni mi dobra, v družini sem edini, ki je ne mara.« Na 

Filipa, »čokoladnega odpadnika«, s črno sladko le-
potico torej ne boste naredili dobrega vtisa. »Je še 

ena stvar, ki je odkrito ne maram. Neumnih ljudi. 
Res me jezi, če kdo nekaj trdi, kar celi svet ve, 
da ni res. Rad imam ljudi, ki razmišljajo. Tudi 
punce, recimo. Rad imam pametna dekleta.« 
(smeh) Rad pa ima tudi druge stvari. Hrano 
in pijačo. »Sem kulinarik, uživam ob kozarcu 
dobrega vina in krožniku dobre hrane. Tudi 
kuham rad. Mogoče imajo ljudje najraje moj 
žar. Ne pečem pa dosti sladic. Peka me ne 
zanima toliko.« Žar mojster, ki ne mara čo-

kolade. A sladkega v njegovem življenju je 
vseeno zelo veliko. In temu se ne gre upirati, 

pravi. »Zaenkrat imam rad, da je moje življenje 
še 'napeto', predvsem športno napeto. Poleg 

redne smučarske 'službe' se ukvarjam z gorskim 
kolesarstvom, kako leto igram kitaro. Moj brat je na-

mreč strasten glasbenik in ob vseh naročilih, ki jih dela, 
sem mu rekel, naj še meni naroči eno kitaro. In tako malo 

brenkam. Glasba mi je res všeč.« 

Moje bele strmine
»Pohorje sem začel hitro spoznavati. Star sem bil štiri leta, ko sva z očetom začela hoditi na to domačo strmino, 
ki je bila praktično pred vrati. Sledila je alpska šola, ki je prerasla v resno treniranje. Začel sem kot alpski smučar. 
Vsaka disciplina ima svoj čar in v vseh štirih sem bil dober. A hitrost mi je bila najbolj 'domača' in to že od otro-
štva. Leta 2007 sem alpsko smučanje zamenjal za smučanje prostega sloga (freestyle), za disciplino ski cross in 
danes sem tukaj, kjer sem.« Filip je v vseh teh letih za freestyle, ki v slovenskem prostoru spada pod netradici-
onalen šport, naredil veliko, saj ves napredek in zanimanje prinesejo dobri uspehi. »Freestyle je kot alpsko smu-
čanje. Seveda ne tako poznano. Tudi tukaj gre za več disciplin; med drugim so tu ski cross, potem je snežni žleb, 
pa big air, tu tekmovalci skačejo in delajo trike v zraku, potem je disciplina aerials – to so ti stari 'hotdogarji', kot 
jim pravimo, in tekmovalci delajo salte, pa smučanje po grbinah in še kaj drugega … Vse te discipline so si med 
sabo zelo različne, zato se tudi mi ne potegujemo za veliki kristalni globus. Ker s termini ne pridemo skupaj. Jaz 
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ne morem iti na tekmovanje delati tri salte 
s šestimi 'šraufi', ti tekmovalci pa ne bodo sto na 
uro vozili in se prerivali v naši disciplini, torej v ski crossu. 
Enkrat sem bil na tekmi svetovnega pokala v snežnem žlebu, celo točke 
imam. Imel sem priložnost preizkusiti tudi to disciplino, ker sta bili tekmi na 
enem prizorišču. Pa sem šel.« Z zanosom in brez težav, kot je šel iz alpskega 
smučanja in ga zamenjal za večjo dozo adrenalina v freestylu. »Želel sem si 
malo več svobode. Že na treningih alpskega smučanja sem rad skakal, imel 
sem željo po kaki drugi metodi treninga, pa ni šlo. Alpsko smučanje je bilo 
zame zelo monotono v sistemu treniranja. Danes imam recimo svoje prin-
cipe, ki so kar precej drugačni, tako da si včasih tudi gleženj zlomim, a nima 
veze, ker hitro celim. Ko sem v alpskem smučanju videl, da ne bom mogel 
doseči premikov, sem rekel, da grem po svoje, pa da vidim, kaj se da z mojimi 
principi narediti v drugi disciplini.« 

Mala ekipa, veliko srce
»Naša ekipa, ki hodi na tekme svetovnega pokala, je majhna. Smo trije slo-
venski tekmovalci, Saša Farič, Matej Adorjan in moja malenkost, z nami pa 
trenira še en Anglež. Imamo trenerja in serviserja, in to je vsa ekipa. Lažje 
je delati v ekipi, ker si lahko delimo stroške. Poleg tega pa so tu tudi druge 
dimenzije komunikacije, kot pa če treniraš sam. Sploh če imaš v ekipi še 
nekoga iz druge države. Pogledi so različni, razmišljanja prav tako. Peter, ta 
'naš' Anglež, zanimivo, ne, Anglija in smučanje ni tako kot mi pa nogomet, 
(smeh) je imel neke težave s trenerji, in ker smo na tekmah tako in tako 
ves čas skupaj, smo slišali za njegovo težavo ter ga povabili, da z nami tre-
nira. Smo mali, a delamo super. Poleg tega pa se imamo zelo fino. Včasih, 

to je tudi ena zadeva, ki se je dogajala, ko sem 
bil alpinec, so mi ljudje govorili, kako je fino, ker po 

celem svetu hodim in lahko toliko vidim in doživim. Nič nisem 
videl, še manj doživel. Sediš v kombiju, se voziš, si na smučišču, ustaviš se 
nikjer. Mi, smučarji prostega sloga, pa smo temu rekli ne. V lanski sezoni, 
recimo, smo šli na tekmo na Švedsko in delali super doživljajsko zgodbo na 
poti. Par dni smo imeli časa in smo dejansko nekaj videli. Ustavili smo se v 
Berlinu in Hamburgu, si sposodili kolesa, šli po mestu, se noro zabavali. Fino 
je, da vidiš nekaj sveta, če si že 'v njem'. Kakovost življenja mi je tudi v takih 
primerih zelo pomembna.« Filip je dokaz, da se da narediti veliko, četudi so 
pogoji slabi. »Tisti, ki cilja le na srečo, navadno ne pride daleč. Mora biti volja, 
močna želja, veliko svobode pri odločanju, kako bodo potekale priprave in 
treningi. Recimo s trenerjem, ki je moj dober prijatelj, super delava, ker ima 
tudi on malo drugačne poglede na vse skupaj in se najdeva v idejah. Veliko 
je odvisno od te usklajenosti.« Letos se Filip prvič odpravlja na priprave na 
Novo Zelandijo. »Prvič grem na južno poloblo. Prej so bile priprave na sezo-
no v okrnjenih pogojih. Letos bo pa kar malo drugače. Sicer pa opažam, da 
smo Slovenci tako in tako dobri pri teh zadevah, ko ni vse popolnoma ok, 
ko ni dovolj profesionalno, pa ne le v športu, tudi v kulturi in na drugih po-
dročjih. Velikokrat nimamo privilegijev, a imamo srce in 'komot hendlamo' s 
tem. Kakšna veliko bolj finančno in organizacijsko podprta (športna) nacija 
bi že zdavnaj rekla 'ne, hvala, mi se tega ne gremo'. Recimo Avstrijci. Pri nas 
pa vzameš v zakup, in to je to. Tudi tako pridejo dobri rezultati.« Tako pač je. 
Upamo lahko, da se bodo tudi razmere na teh področjih kmalu normalizira-
le. Ko smo že pri normalnem, da se še malo vrnemo k zlomu Filipovega gle-
žnja; če to ni bil rezultat neke »nekonvencionalne« priprave. »Seveda. A to ni 
bila tako huda poškodba. Bilo je v telovadnici, pri akrobatiki. Vsak športnik, 

ki se ukvarja s takim športom, bo delal te stvari, ker so priročne, za pripravo se je pame-
tno z njimi ukvarjati. Dobro, jaz sem šel malo dlje od optimale in zgodila se je nerodnost. 

Ampak taki treningi morajo biti, pri hitrosti, ki jo razvijamo, se moraš znati odzivati. Sicer 
pa sem zagovornik kakovostnega treninga. Kvantiteta ni pomembna. Dobro se poznam in 

vem, kaj potrebujem. Jaz delam v primerjavi z drugimi izredno malo treninga in tega zelo do-
sledno.« Poškodba gležnja se je zgodila sredi poletja, še pred tistimi pravimi pripravami na novo 

sezono, torej v dobrem času. »Ta poškodba se je zgodila v idealnem času. Potestiral sem smuči za 
novo sezono, izbrali smo model, smuči so šle v proizvodnjo, naslednji dan sem si zlomil gleženj, zdaj 

grem na Novo Zelandijo na priprave, prej pa še malo aktivnega dopusta tukaj v Thermani. Zanimivo, da 
večkrat ne dam poudarka takim užitkom. Ko pa je tako fino iti na masažo, v wellness, in res je dobro vprašanje, 
zakaj tega ne prakticiram bolj pogosto. Mogoče moram v bodoče razčistiti sam pri sebi te zadeve, ker mi je to 
res super, sploh pa v takem hotelu, kot je tukaj v Laškem.«

Poletje rezervirano za študij 
in kratke pobege

Filip ni klasičen dopustnik. Njegova poletja se nič kaj ne razlikujejo od »delov-
ne« zimske sezone, saj je še študent. In to reden in zelo dovzeten. »Ponavadi 

dopust ni tisti pravi, kot ga večina pozna. Študijsko sem še zelo aktiven. 
Zaključujem biosistemsko inženirstvo. Kaj je to? Širok spekter, od trak-
torjev do solarnih celic. Sicer je res, da me večino časa ni oziroma je 
tako, da takrat, ko kolegi faksu rečejo 'adijo', pridem jaz in rečem 'zdra-
vo'. Učim se brez predavanj, tako da je poleti dosti dela. Prišel sem do 
zadnjega letnika. Malo me še čaka do konca in se veselim preostanka. V 
teh letih je bilo zaradi rednega študija malo dopustniške akcije okoli po 
svetu, si pa zato doma skušam življenje in seveda dopust narediti kako-

vostno. Letos smo recimo s fanti našli nek val na reki Muri in tam surfali. 
Napeli smo si 'šrik', ujeli val in surfali. Letos sem se torej nasurfal Mure. 

(smeh) Naša Slovenija ponuja ogromno. Mi smo lahko kontinentalni surferji. 
Našo državo raziskujem po dolgem in počez ter v njej uživam na polno. Zaradi 

športne kariere ogromno potujem, pa toliko lepot in možnosti ni na celem svetu 
na tako ubogi kvadraturi, kot jo imamo mi na voljo. Sicer pa jaz nisem za ležanje na 

Maldivih, rad imam aktivno preživljanje dopusta. In adrenalinsko.« Ne bi torej imel nič proti 
užitkom vsake toliko časa v Thermani Laško? »O, ja, to pa se lahko dogovorimo. (smeh) Je aktivno, pestro. To mi je 
všeč, sploh wellness center. Savne in programi v savnah. Lepo je in prijetno za dušo. Bil sem tudi 
na shiatsu masaži, tam te malo zvijajo. Bil sem prvič in je super izkušnja. Mi je žal, 
da poskušamo povečini le tradicionalne masažne zgodbe.« 

Dvojno dozo adre-
nalina, prosim! 
»V pevskem zboru so me vrgli ven, ker sem se igral z 
lasmi, in te kariere nisem mogel začeti. Zato sem 
se že v osnovni šoli v celoti posvetil smučanju. 
Kot otrok sem bil zanimiv za starše. Nisem 
imel miru. Že od malega me je gnalo to čim 
višje, čim hitreje, tem boljše. Tudi babici 
in dedku sem povzročal strese, ko sem si 
gradil skakalnice in proge za kolo. Nisem 
bil problematičen, ampak sem že takrat 
imel rad te zadeve. Saj tudi moja starša 
sta uživala. Ko gledam družinske al-
bume, se vedno pošalim, da sta imela 
čudne fotografske pristope. Njun 'art' 
je bil prav poseben. Predstavljajte si 
to sliko: bil sem blont, kodrast, na fo-
tografijah velikokrat cel poškodovan 
in malo krvav. Nekatere fotografije so 
res zanimive. (smeh) Ja, fantje iz ulice 
smo zgodaj začeli z adrenalinskimi 
podvigi. Zato ne preseneča, da 
sem bil kot otrok velikokrat 
polomljen. Za to sem kri-
vil skoke v Dravo, ka-
mor smo skakali tudi 
s kolesi. Res nam 
ni manjkalo domi-
šljije. Z leti je nato 
prišlo tudi gorsko 
kolesarjenje, skok s 

Vsestranski športnik, ki na vsakem koraku zbija šale, je dobra družba, kamor koli 
pride. 25-letni Štajerec si za nekaj tisoč evrov ne bi pobril privzdignjenih brkov, ki 
si jih je pustil zaradi »fore«, pravi. »Sem zelo sproščen. Človek, ki gre po sistemu ‘go 
with the flow’. Sem improvizator. Moje življenje je impro liga ekspres. Tudi moji brki 
so improvizacija. Nega le-teh mogoče malo manj, a ni naporna. Vsake toliko časa jih 
pristrižem, tu in tam si dam nanje malo voska, a to mi vzame minuto. Ob negi torej ni 
stresa,« z iskrivim nasmehom izpod kotičkov svojih legendarnih »mustač« pogovor načne 
Filip Flisar.

Pogovarjala se je: Helena Ajdnik, Kreativus
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padalom, pa našle bi se še bolj adrenalinske stvari. Joj, tega je veliko in bilo je res divje. 
Recimo, kolegi so me vlekli z avtom, jaz pa na rolerjih slabo zaščiten pri bolje da ne 
povem koliko kilometrih na uro.« (smeh)

Improvizacija, ki to ni
Če bi zdaj v športni karieri karkoli menjal, recimo panogo, potem bi moralo biti nekaj 
hudo narobe, zase pravi Filip. »Načrtov sicer ne delam, ne za športno ka-
riero, ne za čas po njej. Sem 'freerider', se zgodi, kar se zgodi, s to 
razliko, da imam t. i. 'backup-e', plan B. Torej rezervo. Zato tudi 
študiram. Imam veliko opcij, kaj bom delal, kaj se bo zgo-
dilo, pa ne vem. Tudi ne vem, kaj si želim. A vse stvari, ki 
jih imam na voljo, me zelo veselijo. Jaz verjamem v to, 
da hudo mi ne bo. Sem pa človek za akcijo v zadnjem 
momentu. Saj nas je več takih, ne?« (smeh) Seveda 
pritrjujemo. Današnji tempo nas je še bolj privedel 
do tega, da veliko počnemo v zadnjem trenutku. Fi-
lip je izjemno zanimiva oseba. Dostopen mladenič, 
ki navkljub mladosti zelo trezno razmišlja. In kaj ga 
je do sedaj najbolj zaznamovalo? »Zagotovo lan-
ska zmaga v skupnem seštevku svetovnega pokala. 
Zaznamuje pa me tudi življenjski stil, sem drugačen, 
ves čas je neka akcija, pozitivno vzdušje.« In kaj je tako 
drugačnega po lanski zmagi v skupnem seštevku v nje-
govi disciplini? »Veliko. Z uspehi pride tudi prepoznavnost. 
'Tradicionalni' športi so gledani, so drugače podprti, mi, alter-
nativci, pa smo malo drugače sprejeti. Smo neke vrste 'odpadniki'. 
Ampak razliko ne delajo le ljudje, tudi mediji, stroka, sponzorji. A uspehi 
naredijo premike. Zelo sem vesel, da sem ljudem uspel predstaviti mojo disciplino, jim 
dokazati, da smo tudi mi, 'alternativci' fajn ljudje, da imamo glavo na pravem mestu. 
Največja akcija je, ko me ustavljajo babice in izražajo besede podpore. Ta sprejetost in 
spoštovanje pri starejših, ki jim tovrstne oblike športa niso tako blizu, mi zelo veliko 
pomeni.« Ob tej pozitivni zgodbi se najboljši slovenski krosist, ki ga prav kmalu čaka 
nova – verjamemo da prav tako uspešna sezona, prepusti še eni aktivnosti. Ne pre-
seneča, da tokrat ne izbere masaže ali žuborenja termalnih vrelcev, pač pa jadralno 
padalstvo in panoramski polet z bližnjega Šmohorja. »To bo dogodivščina. Skočil sem 
že z letala, izkušnje panoramskega leta pa še nimam. To bo zanimivo, pogled na po-
krajino, tišina in čisti adrenalinski užitek.«

AKTIVNO PREžIVLJANJE DOPUSTA ZA DOBRO POČUTJE

Bliža se čas prazničnega decembra, prišlo bo novo leto, nato valentinovo. 
Že veste, kako boste presenetili svoje najbližje? Ali spadate med tiste, ki 
z nakupom darila odlašajo vse do zadnjega dne in še takrat ne vedo, kaj 

podariti svoji boljši polovici, staršem, prijateljem? 

Revije ponujajo številne nasvete, s čim in kako presenetiti najdražje; pošljete ljubezensko pismo, 
rože ali bonbonjero, posvetite pesem, skuhate večerjo, izberete kino, pospravite stanovanje, 
itd. Mi pa smo za vas pripravili nekaj idej, kako svoje najbližje razvajati pri nas. Glede na to, da 
živimo v stresnem obdobju in da je doživljanje stresa postalo nekaj povsem običajnega, je skrb 
posameznika za dobro psihofizično počutje kot prehranjevanje – nuja. Žal se tega skoraj vedno 
prepozno zavemo in zaradi tega premalokrat zase naredimo tisto, kar bi morali – se razvajati, 
odklopiti potrebo po dosegljivosti, razpoložljivosti in se preprosto sprostiti. Zagotovo se strinja-
te, da je najlepše darilo ravno to. Podarite trenutke, ki si jih redko privoščite. Zato presenetite z 
razvajanjem!

Naravno, edinstveno
Če ste za nekaj drugačnega, bo pravšnje darilo za vas storitev iz pestre ponudbe pivovskih in 
medenih tretmajev. Zdravilne in blagodejne učinke piva ter medu pričarajo njune naravne sesta-
vine, medtem ko se vi popolnoma prepustite izkušenim prijemom naših terapevtov.

  Podarite lahko: Pivovsko ali Medeno wellness masažo / nego telesa in obraza / masko 
  in masažo rok / kopel in masažo nog / kopel v dvoje.

Domače, magično
Plod domačega znanja, masaže z magičnim dotikom. Dvourno razvajanje, v katerem se prepu-
stite dotikom najboljših in se napolnite z vitalno energijo. V sebi boste prebudili vse skrite čute 
in ohranili mladost.

  Podarite lahko: Dotik petih elementov, Vrelec mladosti.

Tradicionalno, individualno
Ayurveda velja za zelo staro, tradicionalno obarvano zdravljenje, poudarja pomen posameznika, 
njegovo enkratnost in unikatnost. S svojim razumevanjem doš (Vata, Pita, Kapha), ki opisuje-
jo stanje duha, zelo osebno ugotavlja vzroke neravnovesja v organizmu, nato sproži nežen, a 
učinkovit in predvsem naravni proces zdravljenja posameznika. S pomočjo Ayurvede dosežemo 
ravnovesje duha in telesa. 

 Podarite lahko: Abhyango, Padabhyango, Mukabhyango, Garshan, Udvartano, Shirodaro.

Starodavno, zdravilno
Tajske masaže združujejo starodavne modrosti, pridih, izkušnje in kulturo Daljnega vzhoda z 
najsodobnejšimi dognanji, vrhunsko kakovostjo in osebnim pristopom. Temeljijo na koncep-
tu desetih najpomembnejših energijskih linij, ki potekajo po vsem telesu. Izvajajo jih izključno 
maserke, ki prihajajo s Tajske. S pomočjo tovrstnih masaž dosežemo občutek sprostitve, hkrati 
imajo tudi zdravilne učinke.

 Podarite lahko masažo:  tradicionalno / z aromatičnimi olji / s toplimi zelišči / 
 protistresno / s toplim kokosovim oljem / vratu in glave / za nosečnice / z mlekom.

Najboljše za telo in obraz
Svetovno priznane kozmetične linije ponujajo telesu le najboljše, na obraz pa privabijo nasmeh. 
Izbirate lahko med linijami Priori, Pevonia Botanica, Afrodita, Decleor. Poskrbimo tudi za reševa-
nje problemov najstniške kože, torej je darilo namenjeno tako starejši kot mlajši populaciji. Prav 

tako je lepa pozornost tudi maloprodajni izdelek naštetih kozmetičnih linij. Krema, losjon, lak za 
nohte ali zgolj dišeča svečka. Priznajte, vedno prav pride!

Razvajanje v dvoje
Doživite idilične in nepozabne trenutke v romantičnem soju sveč in prijetnem ambientu. Vsa-
ki kopeli dodamo posebno eteriko, povsod je vključena postrežba. Izbirate lahko med penino, 
koktajli, pivom, svežim sokom, čajem ter sladkimi ali slanimi prigrizki in sadjem. Prijetnim tre-
nutkom v kopeli lahko dodate razvajanje z masažo in za piko na i še romantično večerjo.

Neoperativno, pomlajevalno
Vitalno telo in mladosten videz si danes želimo tako zaradi estetskih kot tudi zdravstvenih 
razlogov, vse bolj pa si želimo biti kos visokim zahtevam, ki jih pred nas postavlja hitra in kon-
kurenčna družba. Spopadamo se z maščobnimi oblogami na problematičnih delih telesa, ki se 
jih nikakor ne moremo znebiti, z vse izrazitejšimi gubami, nezadovoljni smo z videzom utrujene 
kože. Posledica je slaba volja. Zakaj je ne spremeniti v dobro? Podarite poseg pomlajevanja, 
zmanjšanja gub s tkivnimi polnili, mezoterapije, z Botoxom, povečanja ustnic ali lipolize.

Čisto posebno, zgolj za gospe 
in gospodične
Za ženski popoldan, po žensko! Za praznovanje rojstnega dne ali zgolj za popoldansko razvaja-
nje s prijateljicami. Kaj je lepšega kot sproščeno druženje in ženski klepet? Vse to v kombinaciji 
z razvajanjem, lepotičenjem in slastnimi wellness prigrizki! Podarite lahko: 2- ali 2,5-urno well-
ness in kulinarično razvajanje. Dekletom, starim od 8 let dalje, ki si rade naskrivaj »sposodijo« 
šminko mame, sestre, tete ali babice, pa lahko podarite 2,5- ali 3,5-urni wellness rojstnodnevni 
paket. Zabavale se bodo ob paleti ličil, brez občutka slabe vesti, se razvajale in lepotičile kot 
»velike« in se prav po žensko naklepetale. Za zabavo po žensko leta nikoli niso merilo! 

Vsakdanje, za vso družino
Za vse – od najmlajših do najstarejših, samo za enega ali za vso družino, za vsak dan in v vsakem 
vremenu. Podarite vodne užitke ali sprostitev v čudovitem svetu savn. Naj vaši najbližji spoznajo 
Thermanine vodne kotičke, savna centra ali obiščejo posebne dogodke, kot je Ritual čiščenja 
telesa ob polni luni v Termalnem Centru.

Prepustite izbiro obdarjencu
V kolikor ne veste, ali je za vaše najbližje bolje naravno, domače, tradicionalno, starodavno, v 
dvoje ali kaj čisto drugega, je prava rešitev vrednostni darilni kupon. Podarite lahko kupone v 
kakršnikoli vrednosti od 10 EUR dalje in tako vašim najdražjim prepustite možnost, da sami 
izbirajo med široko paleto storitev naših wellness centrov.

Predstavili smo zgolj 10 idej. Seveda pa smo vam vedno na voljo za kakršnokoli pomoč pri 
izbiri darila. Z veseljem vam oblikujemo individualne programe ali kako drugače svetujemo. 

       predlogov za 
    lepe trenutke
Presenetite z razvajanjem

Filip je izbral:
Po poškodbi gležnja Metodo 

CYRIAX
To je ena izmed najbolj priznanih in dodelanih metod s področja 

manualne terapije. Cyriax terapevt se na podlagi funkcionalnih testov 
struktur, ki ležijo v prizadetem delu, odloči za vrsto tehnike, ki jo bo 
izvajal pri vadbi. Cilj terapije pa je povrniti normalen in neboleč gib 
ter prizadete strukture vrniti v stanje kakršno je bilo pred poškodbo 
ali boleznijo.
Metoda je zelo učinkovita  pri težavah s hrbtenico (akutne, kronične 
bolečine), težavah s sklepi (artroza, zlomi), ter problemih mehkih tkiv 

(poškodbe mišic in ligamentov, vnetja narastišč mišic).

Za vse informacije se oglasite na recepciji fizioterapije 
Zdravilišča Laško, v 1. nadstropju ali pokličite na telefonsko 

številko: 03 734 51 50.

Edinstveno 
pivovsko kopel 
za sproščanje 
po napornih 
treningih
Kopel je namenjena negi telesa, saj kožo 
mehča, nahrani in navlaži, hkrati pa jo ščiti 
pred izgubo vlage in jo pomirja. Primerna 
je za izsušeno in normalno kožo vseh starosti. 
Lahko jo koristimo sami ali v dvoje. Kopel lahko 
nadgradite z romantično večerjo v a la carte restavraciji 
hotela Wellness Park Laško.

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

Tandemski skok s 
padalom z bližnjega 
Šmohorja za 
adrenalinske užitke
Skok s padalom v tandemu je ekstremni šport s polno mero 

adrenalina, kjer lahko uživate v izjemnem razgledu in tišini!  
Ko se odločite za skok, ste pripravljeni na popolnoma novo, 

nepozabno doživetje. Je nekaj, kar enostavno morate poskusiti!

V času bivanja v hotelih Thermane Laško se za skok 
s padalom prijavite na recepciji hotelov.
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Na telefonski številki 03 423 20 45 ali na 080 81 19.

Preko spletne strani www.thermana.si.

Email: wellness-spa@thermana.si.

Osebno na recepcijah Thermane Laško.

Darilne bone lahko naročite:
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Počasi se začenjamo spraševati, ali imamo dovolj 
kondicije, da gremo zimskim podvigom na belih 
strminah naproti.

Vsekakor je priporočljivo, da smo redno fizično aktivni skozi vse leto, 
vendar je možno tudi v jesenskem času marsikaj storiti za boljšo telesno 
pripravljenost ter preprečitev poškodb. Glavno je, da smo potrpežljivi, 
da vadbo izvajamo postopno in redno vsaj dva meseca. Vsaka športna 
panoga ima drugačne zahteve, mi se bomo osredotočili na vzdržljivost 
ter vzdržljivost v moči pri zimskih športih, pri čemer so najbolj dejavne 
mišice nog, trebušnega steznika in ramenskega obroča.

Vzdržljivostna vadba ima tudi psihosocialne vrednote, saj gre v veliki 
meri za prisotnost notranje motivacije. Tovrstna vadba vpliva na nas 
zelo pozitivno; do določene mere pomeni tudi odpornost proti stresu, 
saj se zaradi povečanega dotoka kisika v možgane poveča storilnost 
duševnih funkcij, premagovanje napora pa vliva samozaupanje; nauči 
nas potrpežljivosti, vztrajnosti in neomajnosti, kar pomeni učinkovitejše 
reševanje vsakdanjih težav. Nadalje nas zbliža s samim seboj, saj 
se soočamo z mejami telesnih in duševnih sposobnosti, naučimo se 
prisluhniti organizmu ter postavljati realne zahteve. Nenazadnje nas 
vodi do sprostitve, do boljšega počutja, kajti redna dolgotrajna vadba 
povzroča izločanje hormonov endorfinov, ki sprožijo prijetno počutje in 
dobro razpoloženje.

Prišle bodo še kako prav, 
zato vam ponujamo 
primer vaj za splošno 
kondicijsko pripravo na 
zimske športe!
Pred začetkom treninga Jan 
Pišotek povzema in svetuje:

•	 vadba je namenjena re-
kreativnim športnikom 
brez večjih zdravstvenih 
težav;

•	 pred vadbo je obvezno 
ogrevanje, pri katerem se 
spotimo (8–10 minut; rahel tek, 
kolo …);

•	 prikazana je krožna vadba, pri kateri vaje izvajamo z zelo krat-
kim odmorom (30 sekund aktivnosti, 30 sekund počitka, torej 12 
minut; ko naredimo vseh 12 vaj, 2 minuti počivamo in vse skupaj 
ponovimo še 2-3x);

•	 med vadbo mora biti trup vseskozi stabilen (hrbtenica vzravnana, 
pogled naprej);

•	 pri poskokih doskočimo na prste in ne na peto; 
•	 vadbo izvajamo 2–3x tedensko.

1. Počep s 
predročenjem 
Vadeči stoji v razkoračni stoji, v širini ramen. Gibanje iz-
vede tako, da se z boki spusti nizko, do pravega kota v 
kolenih. Hkrati s spuščanjem trupa roki predroči, da ohrani 
stabilen položaj. Iz skrajne lege se vrne v začetni položaj, roki 
pa istočasno vrne nazaj ob telo.

2. Podajanje žoge v 
skleku
Vadeči je v položaju skleka in si podaja žogo iz ene roke v 
drugo. Dlan dvigne, potisne žogo in jo hitro vrne, da lahko 
na drugi strani žogo zopet prestreže oz. vrne z dlanjo. Nog 
ne premika.

3. Rotiranje žoge 
vstran
Vadeči je v hrbtni leži, z nogami pokrčenimi v kolenu. V predročenih 
rokah drži žogo. Gibanje izvaja tako, da žogo skuša odmakniti kar 
se le da levo  in desno ter navzgor. To doseže tako, da se v trupu 
upogne proti kolenom. Gibanje izvaja brez premora med rota-
cijo trupa. Hkrati s spuščanjem trupa roki predroči, da ohrani 
stabilen položaj in pete na tleh.

4. Kombinirani 
dvigi na prste
Vadeči s prsti stoji na robu stopnice in se rahlo drži za steno, da vzpo-
stavlja stabilen položaj. Kolena so vseskozi iztegnjena in trup vzravnan. Naj-
prej izvede enonožni dvig na prste z vsako nogo posebej, nato pa še sonožne-
ga. Ta cikel 1-1-2 ponavlja brez odmora.

5. Izpadni korak 
na stopnico
Vadeči stoji približno 0,5 m pred stopnico, visoko 
cca. 15 cm. Gibanje začne tako, da s poljubno nogo 
stopi na stopnico, obe nogi v kolenu in kolku pokrči do 
pravega kota ter se vrne v začetni položaj. V začetnem 
položaju zamenja nogo in ponovi gibanje še z drugo nogo.

Podajmo se v zimo 
odlično pripravljeni!

6. Dvig v sklek
Vadeči je v skleku, na podlakteh. Gibanje začne tako, da se s po-
ljubno roko iz podlakti opre na dlan in se dvigne toliko, da sledi tudi 
druga roka. V začetni položaj se preko obeh opor na dlaneh vrne v obratnem 
vrstnem redu, kot je roke nastavljal za dvig. Iz začetnega položaja se nato dvi-
gne še z drugo roko. Ko se zopet vrne, je opravil eno ponovitev.

7. Pristop kolen
Vadeči je v položaju skleka, z eno nogo pa čim hitreje pristopa k dlanem, a le-teh ne 
odlepi od tal. Iz skrčenega položaja nogo vrača nazaj v začetnega tako, da zopet stopi 
nazaj do iztega. Noga se v skrajnih legah ne dotakne tal, ampak gibanje opravlja ne-
pretrgoma. Gibanje z eno nogo ponavlja polovico aktivnega dela cikla, nato jo zamenja 
in ponovi enako gibanje še z drugo nogo.

8. Dvig bokov sonožno
Vadeči leži na lopaticah, boke ima dvignjene od tal, oprt pa je na pete nog, ki so v 
kolenu pokrčene za približno 90°.  Gibanje izvede tako, da boke potisne v višino vzrav-
nave trupa (linija ramena-boki-koleno). Ko se vrne v začetni položaj, se zadnjica ne 
dotakne tal.

9. Izteg bokov kleče
Vadeči je v opori na rokah spredaj klečno. Gibanje poteka tako, da hkrati zanoži in 
vzroči nasprotno, iztegnjeno nogo in roko. Ko se vrne v začetni položaj, okončini za-
menja in enak gib ponovi še z drugo roko ter nogo.

10. Statični sklek
Vadeči je v položaju skleka z oporo na podlakteh. Ta položaj drži celotni aktivni del 
cikla.

11. Statični odklon
Vadeči je naslonjen na podlaket in zunanji rob stopala noge na isti strani. Zgornjo 
nogo ima iztegnjeno in dvignjeno do položaja vzporednega s tlemi. Prosta roka je 
prav tako iztegnjena, a pravokotna na tla. Ta položaj drži polovico aktivnega dela 
cikla, nato stran zamenja in drži enak položaj še z drugo roko in nogo.

12. Statični polčep
Vadeči je z zadnjico in hrbtom naslonjen ob steno. Roke drži ob boku, noge pa ima 
v kolenu in kolku pokrčene za 90°. Ta položaj drži celotni aktivni del cikla.

Če imate kakršnekoli težave z zdravjem ali ste dlje časa neaktivni, svetujemo, 
da se pred vadbo posvetujete z zdravnikom ali športnim strokovnjakom.

V Thermani Laško bomo tudi v sezoni 2012/2013 poskrbeli za vašo telesno kondicijo in 
dobro počutje. Vaša prizadevanja za izboljšanje kondicije bodo imela dobro podporo v 
naših strokovnjakih, ki bodo za vas skrbeli s primernimi strokovnimi nasveti, z obzirnim 
glasom motivacije in pravim občutkom za uvedbo novitete v športni vsakdan. Pripra-
vljamo nove načine vadb, pozabili nismo niti na najmlajše. 
Otroci se danes premalo gibljejo, nivo njihovih gibalnih sposobnosti že nekaj let pada. 
Z raznovrstno vadbo, didaktičnimi pripomočki ter usposobljenim kadrom otrokom 
omogočamo učinkovit razvoj motorične inteligence. 
Ker želijo biti tudi otroci »in«, letos uvajamo Zumbatomic, pri katerem se malčki, stari 
od 4 do 12 let, srečajo z glasbo, različnimi zvrstmi plesa ter znanjem o državah, od 
koder prihaja določen ples. 

Urnik vadb:

Od 10. do 14. 9. 2012 vabljeni 
na TEDEN ODPRTIH VRAT, 
kjer boste lahko BREZPLAČNO 
preizkusili vse vadbe.

Informacije o vadbah in terminih dobite v Wellness Spa Centru:

       wellness-spa@thermana.si, 

       03/423 20 45

ZUMBA: PON 20:00, SRE 20:00, PET 19:30
Vadba za najmlajše: TOR 17:00, ČET 17:00
Vadba za oblikovanje telesa: TOR 19:00
ZUMBATOMIC: SRE 17:00
Funkcionalni trening: SRE 18:00

Vadba za mamice in dojenčke: PON 11:00, 
SRE 11:00
Vadba za nosečnice: PON 17:00
Aktivni seniorji: PON 18:00
TNZ: PON 19:00, SRE 19:00

Naročite svoj brezplačni izvod Moje Thermane na urednistvo@thermana.si
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Rehabilitacija v 
domači hiši

SKRBIMO ZA ZDRAVJE

Pripravila: Helena Ajdnik

Roman Matek je človek dejanj in nenehne akcije. Pri njem dobiš občutek, da ima vse pod 
kontrolo, da ga nič ne spravi s tira. Tudi zdravstvene tegobe ne. Kot pravi, so to popolnoma 
normalne zadeve, ki človeka doletijo, in jih je kot take treba čim prej popraviti in se vrniti v 
aktivno življenje. Kot direktor družbe Thermana Laško, d.d., se je »pod svojo streho« znašel 
tudi v malo drugačni vlogi. Po operaciji kolka je rehabilitacijske aktivnosti zaupal svojim 
sodelavcem v Zdravilišču Laško.

Gospod Matek, kako to, da ste se sploh znašli v takšni 
situaciji? Kaj je botrovalo operaciji? Poškodba, obraba?
Šlo je za obrabo kolka, nastala pa je kot posledica zlatenice. Pred več kot 40 leti je bila epidemija 
zlatenice. V 5. razredu osnovne šole je tako skoraj celoten razred zbolel in nekateri smo dobili kakšno 
posledico na starejša leta. Zlatenica namreč vpliva na poslabšanje prekrvavitve hrustanca. Meni se je to 
poznalo na kolku, bolj na desnem kot na levem. Do pred kratkim sem lahko situacijo še obvladoval, zdaj pa 
je bil nujen operativni poseg. Tehnologija kolčnih protez je tako napredovala, da so čedalje bolj obstojne in 
da jo verjetno kljub temu da se staramo in da doživljamo še vrsto let, ne bo treba v prihodnosti zamenjati. 
Pričakujem, da bom po učinkoviti rehabilitacij in uspešni operacij, ki je bila opravljena v bolnišnici Valdoltra, 
tudi v prihodnje tako aktiven, kot sem bil do zdaj.

Za rehabilitacijo ste izbrali najbližjo destinacijo, ki ponuja 
tovrstne storitve?
Tako rekoč domačo hišo, Zdravilišče Laško, ki spada pod okrilje družbe Thermana, d.d., sem izbral za reha-
bilitacijo po operacijskem posegu. Osebno lahko rečem, da sem se dobro pripravil na celoten poseg, tako 
psihično kot tudi fizično in seveda tudi načrtoval celotno rehabilitacijo, tako da sem verjetno eden bolje 
pripravljenih pacientov, ki prihajajo na rehabilitacijo. Iz tega sledijo tudi dobri rezultati, ki jih na rehabili-
taciji dosegam.

Kot direktor družbe imate celosten pogled v delovanje 
Thermane Laško. Sedaj ste bili tudi v vlogi pacienta 
v lastni hiši. Ste videli kakšne stvari, ki so vas 
morebiti pozitivno ali negativno presenetile?
Vedno se najde kaj, da se da izboljšati. Pa vendar kljub temu da sem deset dni v zdravilišču 
v intenzivnem procesu, nekako ne najdem stvari, ki bi jo v tem trenutku lahko predlagal kot 
izboljšavo. Tudi naši zaposleni, naše osebje, vsakdan stremi k temu, da te izboljšave sproti 
uvaja in mislim, da je zadeva zelo optimalna. Kot direktor sem se vedno trudil, da se pacienti 
znajdejo v čim bolj ugodnem položaju, že tako so dovolj prizadeti z zdravstveno težavo. Mis-
lim pa, da je naloga celotnega Thermaninega osebja, ne glede na funkcijo in naziv, da jim nudi 
čim bolj kakovostne storitve, da se pacienti pri nas čim boljše počutijo, da so rezultati reha-
bilitacije čim boljši, da se konec koncev na nas navežejo, stkejo prijateljske vezi tudi z ostalimi 
obiskovalci in da se radi vračajo tudi v prihodnje.

Zdravstvene vsebine v Zdravilišču Laško so na 
zelo visokem nivoju. Kakšne pa so za paciente »ob 
rehabilitacijske« aktivnosti? 
Izredno pozitivno je, da ljudje čas, ki ni neposredno namenjen zdravstvenim storitvam, aktivno preživijo. 
Za to je ustrezno poskrbljeno tako znotraj Thermane in z animacijo, ki poteka zunaj nje. Ena izmed najbolj 
zanimivih in privlačnih tem je zagotovo ogled pivovarne Laško in degustacija piva.

SKRBIMO ZA ZDRAVJE

Kako je izgledala vaša komunikacija s 
pacienti, s katerimi ste se srečevali v obdobju 
rehabilitacije?
Nekateri me poznajo tudi po drugi funkciji, nekateri me ne poznajo. Z vsemi sem se 
pogovarjal o njihovih takšnih ali drugačnih težavah in seveda pogovor poskušal vedno 
obrniti v pozitivno smer.

Ste bili v času rehabilitacije tudi prvi mož 
družbe?
Še vedno ostajaš na funkciji, ne glede na to, kaj se s tabo dogaja. Možgani morajo delati 
naprej. Kljub temu da sem pacient na rehabilitaciji, aktivno vodim družbo, seveda ob 
večji pomoči sodelavcev. Resda sem manj fizično prisoten, a celotno delo dobro uskla-
jujemo in družba normalno funkcionira.

Zakaj ste kot pacient, ki sedaj prosto 
po indikaciji izbira zdravilišče, za svojo 
rehabilitacijo izbrali prav Zdravilišče Laško? 
Ker je to najboljše zdravilišče, ki mu lahko povsem zaupamo.

Mnenje fizioterapevtke 
Darja Šoštarič, diplomirana fizioterapevtka

»Fizioterapija je poklic, ki se konstantno nadgrajuje, ko končaš študij si 
dejansko šele na začetku. Poklic zahteva ogromno izobraževanja. Bolj kot se 
izobražuješ, več razumeš, na lažji način privedeš pacienta do uspeha, lažje 
mu pomagaš oz. pacient prej aktivno vstopi v proces rehabilitacije. Boljše kot 
poznaš, kako funkcionira telo, lažje ti je kot terapevtu pri opravljanju dela.«

Nagrada za fizioterapevta
»Najlepše nam je, ko vidimo, da pacient dnevno napreduje, ko vidimo 
recimo po operaciji kolka gospo, ki je stara npr. 70 let pa ne dvigne noge, 
ko gre po 14 dneh od nas pa že samostojno hodi. Ko se ljudje vrnejo k nam 
in ti povedo, vi ste nam pa zelo koristili v tistem obdobju. Veliko ljudi ima 
kar precej bolečin, ko pridejo k nam, in z našo pomočjo gredo čez najhujše 
obdobje. Sami v domačem okolju bi morebiti prej odnehali, obupali, tako 
pa se domov vrnejo samostojni in zadovoljni. Čudovito!«

Thermana Laško ima posluh za 
svoj kader
»Vsi fizioterapevti v Thermani Laško smo zelo željni novih znanj, stalno 
spremljamo nove metode in tehnike, ki pripomorejo k bolj uspešni reha-
bilitaciji pacientov. In do sedaj ni bilo omejitev glede izobraževanj. Imamo  
po mojem prepričanju najboljši spekter opravljenih specialnih izobraževanj 
kot skupina fizioterapevtov, ker obravnavamo paciente po poškodbah, po 
ortopedskih operacijah in nevrološke paciente.«

Informacije o fizioterapiji dobite na:

       info@thermana.si, 

       03/734 51 50

Naročite svoj brezplačni izvod Moje Thermane na urednistvo@thermana.si
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Fizioterapija
SKRBIMO ZA ZDRAVJE

Urška Gajšek, diplomirana fizioterapevtka

Fizioterapija je zdravljenje bolezni ali poškodb in njihovih posledic s fizikalnimi ener-
gijami. Sestoji iz številnih metod in tehnik. Skrbi za vzpostavitev, vzdrževanje in 
krepitev zdravja ter funkcionalnosti človeškega gibalnega sistema. Njena naloga 
je, da ohranja in obnavlja gibljivost sklepov, krepi mišice, preprečuje kontrakture 
mišic, povečuje preskrbo s krvjo, zmanjšuje edem in lajša bolečine. Fizioterapija 
je namenjena čim hitrejši rehabilitaciji in mnogo bolj pospešuje okrevanje kot 
sam počitek.

Zametki fizioterapije segajo daleč nazaj, v leta pred našim štetjem. Grški zdravnik 
Asklepiades    (124–60 p.n.š.) je pacientom predpisoval gibanje, šport, omejitve 
v prehrani, hidroterapijo in masažo. Pri terapiji mu je bilo vodilo »Cito, tuto et 

iucunde«, kar pomeni »hitro, spretno in brez bolečin«.

Literatura navaja, da je bil Herodicus prvi, ki je oblikoval medicinski tip gimnastike. Na 
osnovi lastnih izkušenj se je naučil, kako koristne so telesne vaje. 
Prišel je do dveh sklepov:
•	 vadba in gibanje lahko ogromno prispevata k zdravemu in krepkemu telesu;
•	 človek lahko koristno uporabi različne vaje, ne samo za pridobivanje zdravja, ampak 

tudi za ohranjanje le-tega.

Na osnovi dejstev je začel razmišljati o možnosti uspešne pred-
stavitve vaj kot umetnosti zdravljenja. Posvetil se je medi-
cinski gimnastiki, napisal pravila in dal smernice, zato ga 
nedvomno lahko štejemo za začetnika te veje medicine.
 
V vseh stoletjih najdemo velike učitelje in praktike, ki 
so priporočali vadbo, hojo in jezdenje kot najboljši 
način zdravljenja različnih bolezni. Vsi so bili nav-
dušeni privrženci medicinske gimnastike, ki je takrat 
uživala veliko spoštovanje.

Šele po 1. svetovni vojni so v ZDA prvič dobro ocenili 
vrednost pravilno načrtovane in izvajane fizioterapije, ki 
uporablja fizikalne vplive, kot so toplota, svetloba, elektri-
ka, voda, masaža in vadba. Od tistega časa dalje se je fiziote-
rapija zelo razvijala.

V letih razvoja fizioterapije so 
različni posamezniki odkrivali 
mnoge metode in tehnike, ki se 
uporabljajo še danes:
1. Kinezioterapija – metoda, ki uporablja gib oziroma gibanje kot osnovno sredstvo v prizadevanju za 

izboljšanje porušenega zdravja ali popolno ozdravitev.  Sem spadajo pasivno in aktivno razgibavanje, 
aktivne in aktivno-asistirane vaje ter vaje proti uporu. Vaje lahko izvajamo individualno ali v skupinah. 

2. Termoterapija – uporaba toplotne energije v terapevtske namene. Dele telesa lahko ohlajamo (kri-
opak, kriomasaža) ter segrevamo površinsko (IR svetloba, parafinske obloge, termopak) in globinsko 
(ultrazvok).

3. Elektroterapija – uporaba različnih frekvenc električnih tokov za izvajanje električne stimulacije mišic 
ali protibolečinske stimulacije (TENS, diadinamični in interferenčni tokovi).

4. Hidroterapija – izvajanje terapevtske vadbe v vodi, masaža s podvodnimi curki, razgibavanje v Hu-
bardovi kadi.

5. Magnetoterapija – z delovanjem magnetnega polja na del telesa izboljšujemo prekrvavljenost, s tem 
povečamo količino kisika v tkivu, zmanjšujemo lokalna vnetja in blažimo bolečine.

6. Hipobarična terapija – terapija, ki s podtlakom vpliva na mikrocirkulacijo in masira površino telesa 
ali okončine.

7. Masaže – spadajo med najstarejše in najpreprostejše načine zdravljenja.

SKRBIMO ZA ZDRAVJE

Lik fizioterapevta
Izvajanje fizioterapevtskih metod in tehnik je domena fizioterapevta, ki je 
usposobljen, da v vseh fazah zdravstvenega varstva vzdržuje, vzpostavlja 
ali izboljšuje psihofizične sposobnosti ter zmogljivosti zdravih, motenih v 
razvoju ali bolnih ljudi. Pri svojem delu se ravna po znanstvenih in etičnih 
načelih zdravstvenih delavcev, razume življenje ljudi in njihovo različnost, 
upošteva človekovo dostojanstvo in njegove pravice.

Fizioterapevtsko delo je tudi vzgojno in motivacijsko – pacienta je potrebno 
pridobiti, da aktivno sodeluje pri zdravljenju. Strokovno delo fizioterapevta 
in pacientova trda volja sta namreč glavna temelja uspešne rehabilitacije.

Svoje strokovno znanje si fizioterapevt pridobi na visokošolskem strokov-
nem študiju, ki mu sledi devetmesečno pripravništvo in strokovni izpit. Ker 
pa je fizioterapija dinamična in razvijajoča se stroka, sta bistvenega pomena 
vseživljenjsko izobraževanje in neprekinjen strokovni razvoj, kar se doseže z 
dodatnimi strokovnimi izobraževanji in izpopolnjevanji.

Poleg strokovne izobrazbe so za delo fizioterapevta pomembne telesne 
lastnosti (dobra telesna pripravljenost, dober vid), predvsem pa pozitivne 
osebnostne lastnosti. Sem prištevamo iznajdljivost, iniciativnost, čut za delo 
z ljudmi, komunikativnost, smisel za odgovornost, natančnost, točnost ter 
zelo pomembno visoko stopnjo etične in moralne zavesti.

Fizioterapevt vodi posameznika, ki ima težave, pri vzpostavljanju novih 
funkcionalnih shem gibanja, razvija njegove funkcionalne sposobnosti in ga 
uvaja v samostojno gibanje. 

Informacije o storitvah in terapijah:

       info@thermana.si, 

       03/734 51 50

Fizioterapevtska obravnava 
pacienta poteka po stopnjah, 
in sicer:
•	 anamneza (seznanitev s 

pacientom in njegovimi težavami),
•	 pregled (meritve gibljivosti, ocena 

mišične moči, ocena hoje …),
•	 načrtovanje obravnave (postavitev ciljev, izdelava indiv idualnega 

programa),
•	 izvedba programa (izvedba metod in tehnik fizioterapije),
•	 evalvacija rezultatov (ponovna ocena stanja pacienta).

Pomoč fizioterapevta običajno poiščejo ljudje z bolezensko spremenjenim delova-
njem različnih delov telesa. Fizioterapevtskim prijemom pa se lahko prepustijo tudi 
tisti, ki bi radi poskrbeli za zdravje, še preden jih doletijo težave in tako poskrbeli za 
dobro fizično in psihično počutje.  

Fizioterapija v Zdravilišču 
Laško
Z izvajanjem fizioterapije v Zdravilišču Laško smo pričeli leta 1953, ko je bil usta-
novljen Zavod za medicinsko rehabilitacijo Laško. Nadaljnji razvoj terapije je sledil 
predvsem potrebam zdravstvene službe in je bil v veliki meri plod sodelovanja z 
ortopedsko, kasneje nevrološko, travmatološko in nevrokirurško kliniko v Ljubljani, 
regionalnimi bolnišnicami in zdravstvenimi domovi po vsej Sloveniji.
Po letu 1981 se je v okviru sporazuma slovenskih zdravilišč in zdravstva nadalje-
vala strokovna obravnava bolnikov, predvsem z obolenji gibal s področja ortope-
dije, travmatologije, nevrologije in nevrokirurgije. Porast števila fizioterapevtskih 
obravnav in razvoj stroke sta zahtevala sodobnejše prostore, ki smo jih pridobili z 
izgradnjo novega prizidka leta 1999.

Danes fizikalno terapijo zagotavljamo pacientom, ki k nam prihajajo na stacionar-
no zdraviliško zdravljenje, na ambulantno zdraviliško zdravljenje, na ambulantno 
fizioterapijo, na obnovitveno rehabilitacijo (Zveza paraplegikov, Združenje multiple 
skleroze, Društvo bolnikov s fibromialgijo …) in vsem ostalim gostom.

Našim pacientom nudimo zdravljenje z ustreznimi metodami in tehnikami fizikal-
ne terapije. Izvajamo vse postopke kinezioterapije, elektroterapije, termoterapije, 
hidroterapije, magnetoterapije, hipobarične terapije in masaže. Pri postopkih bal-
neoterapije s pridom izkoriščamo naravni dejavnik naše akratotermalne vode s 
temperaturo 32–35°C. V vodi izvajamo strokovno vodeno skupinsko terapevtsko 
vadbo, ki je prilagojena posameznikom. Izvajamo tudi individualna razgibavanja v 
Hubardovi banji, podvodne masaže ter lokalne in ohlajevalne kopeli.

Fizioterapevti se redno udeležujemo strokovnih izobraževanj, tečajev in delavnic, 
ki nam dajejo možnost učenja specialnih tehnik in pridobivanja novega znanja, 
predvsem na področju manualne terapije. 

Za hitrejšo in učinkovitejšo rehabilitacijo izvajamo poleg standardnih teh-
nik manualne terapije tudi:
•	 Bownovo terapijo, 
•	 Cyriax, 
•	 obravnava trigger točk, 
•	 Bobath obravnavo odraslih oseb 
•	 in limfno drenažo.

Fizikalna terapija ima široko področje delovanja tako v kurativi kot tudi v preven-
tivi. Pomembno pa je, da se začne delati na sebi in za sebe, še preden se pojavijo 
težave!

Zato dobrodošli, da se obrnete na nas, kadarkoli potrebujete nasvete in 
pomoč.

Vprašali ste strokovnjaka
Vprašanje:
Že več let imam bolečine v vratu, občasno omotice, glavobol ter  mravljince  v obeh rokah, 
bolj v levi. Po poklicu sem ekonomistka in veliko delovnega časa sedim pred računalnikom. 
Ker sem se prejšnji mesec slabo počutila, bila zelo  utrujena in  imela težave z vidom, me je 
zdravnica napotila k nevrologu. Po narejenih preiskavah so mi priporočili fizikalno terapijo. 
Znanka mi je povedala, da ji je pri podobnih težavah pomagala akupunktura, ki jo je imela 
pri vas v zdravilišču. Ali je morda rešitev za moje težave zdravljenje z akupunkturo?
Jerica iz Šentjurja

Odgovor:
Spoštovana gospa Jerica,
glede na opis vaših težav ter da vam je po preiskavah  nevrolog svetoval fizikalno 
terapijo, menim, da bi vam terapija z akupunkturo pomagala. Pred samo aplikacijo 
akupunkture je obvezen pregled pri našem specialistu fiziatru,ki se bo odločil, ali bo 
predpisal poleg akupunkture še druge terapije, npr. fizikalno terapijo, to pomeni vaje 
za krepitev muskulature vratno-ramenskega obroča, masaže, vaje v bazenu in podobno. 
Če se odločimo za akupunkturo, kombiniramo zdravljenje  s tuina masažo in ventuzami ter s 
tem omilimo ali odpravimo bolečino, negibljivost in otrdelost vratnega predela. Trenutno je v 
Sloveniji akupunktura samoplačniška storitev. Za zdravljenje  je potrebnih vsaj deset terapij.  
Ena  terapija  traja približno pol ure. Akupunktura praktično  nima stranskih učinkov, kot jih 
lahko imajo nekatera zdravila. Če se odločite za akupunkturo  pri nas,  se lahko naročite na 
telefon: 03 7345 128. S seboj prinesite medicinsko dokumentacijo.

Lep pozdrav
Slavka Topolić, dr. med.
spec. fiz. in reh. med.
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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),
•	 dnevno uporabo fitnes centra,
•	 možnost uporabe brezžičnega interneta v sobi,
•	 kopalni plašč v sobi  (odrasli),
•	 GRATIS darilni bon v vrednosti 10 € za wellness 

ali zdravstvene storitve,
•	 program animacije, sprostitve in rekreacije

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

in Zdravilišče Laško (tudi na dan odhoda),
•	 dnevno uporabo fitnes centra,
•	 možnost uporabe brezžičnega interneta v sobi,
•	 kopalni plašč v sobi  (odrasli),
•	 GRATIS darilni bon v vrednosti 10 € za wellness 

ali zdravstvene storitve,
•	 božična animacija,
•	 24. 12. 2012 - slavnostna božična večerja.

Program vsebuje: 
•	 GALA SILVESTRSKA VEČERJA ALI   

SILVESTROVANJE V TERMALNEM CENTRU,
•	 bivanje v dvoposteljni sobi standard,
•	 polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerjo),
•	 neomejen vstop v bazene, dnevno vstop v fitnes
•	 uporabo kopalnega plašča (odrasli brezplačno, 

otroci doplačilo)
•	 dostop do brezžičnega interneta v sobi,
•	 GRATIS darilni bon v vrednosti 10 € za wellness 

ali zdravstvene storitve

Vsi otroci do 
5. leta bivajo brezplačno.

Program vsebuje: 
•	 polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja),
•	  neomejeno kopanje (tudi na dan odhoda),
•	  dnevno uporabo fitnes centra,
•	  možnost uporabe brezžičnega interneta v sobi,
•	  kopalni plašč v sobi  (odrasli),
•	 GRATIS darilni bon v vrednosti 10 € za wellness ali 

zdravstvene storitve
•	 GRATIS bowling v Celju,
•	  bogat program EKO animacije.

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

Program vsebuje: 
•	  bivanje v dvoposteljni sobi standard, 
•	  neomejeno kopanje in fitnes, 
•	  uporaba kopalnega plašča, 
•	  brezplačen dostop do brezzičnega interneta, 
•	 GRATIS darilni bon v vrednosti 10 € za wellness ali 

zdravstvene storitve
•	  program animacije, sprostitve in rekreacije
•	 vsak dan bivanja smučarsko vozovnico za Golte 

ali Celjsko kočo.

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

2. september – 26. oktober 2012,
4. november – 21. december 2012, 

NOVO LETO
Dodatnih 15 % FIRST MINUTE popusta 
za rezervacije in plačila do 15.10.2012

28. december 2012 – 
2. januar 2013

NAPOVEDUJEMO
Sezonski programi in tematski večeri v 
Thermani Laško

Napovedujemo posebno ponudbo ob martinovem, 
valentinovem, velikonočnih in prvomajskih 
praznikih, silvestrovanje in novo leto.

Več o ponudbi in cenah programov na 
www.thermana.si ali na 080 81 19. 

2012
Martinovanje v Thermani Laško s skupino ČUKI!
(9. november 2012, ob 19.00 uri v hotelu Wellness Park 
Laško)
Rezervacije in plačila sprejemamo do četrtka 8.11.2012 
na tel.: 03 423 21 00, 03 42 22 00.

Silvestrovanja in novoletni ples
(31. december 2011 – 01. januar 2013)

2013
Valentinov vikend s plesnim večerom
(14. februar – 17. februar 2013)

Velikonočni vikend 
(29. marec – 01. april 2013)

Prvomajske počitnice
(26. april – 06. maj 2013)

JESENSKE POČITNICE
Aktivne jesenske počitnice 
z EKO animacijo.

26. oktober – 4. november 2012

BOŽIČNA PRAVLJICA
Popolno razvajanje za pol cene. Druga 
oseba 50 % popusta!

21. december – 28. december  2012

WELLNESS SKI PAKET
Po smučanju na kopanje in v savno.

V času smučarske sezone
2012/2012

Sezonski programi 
JESEN in ZIMA v Thermani Laško

Programi dobrega počutja 2013

Za 2 osebi 3 dni (2 noči) 

že od 160,65 € 
za imetnike Zlate kartice

Za 1 osebo 3 dni 
(2 noči) že od 221 €
za imetnike Zlate kartice

Za 1 osebo 3 dni (2 noči)

že od 119,85 €
za imetnike Zlate kartice

Za 2 osebi 3 dni (2 noči) 

že od 160,65 € 
za imetnike Zlate kartice

Za 1 osebo 4 dni (3 noči) 

že od 175,95 €
za imetnike Zlate kartice

THERMANINI PROGRAMI

Vsi programi dobrega počutja in zdraviliški programi vsebujejo neomejen vstop v bazene družbe 
Thermana, vstop v fitnes, brezplačno uporabo kopalnega plašča, brezplačen dostop do brezžičnega 
interneta ter pester program animacije, sprostitve in animacije. Na vse programe veljajo popusti za 
imetnike kartic Thermana cluba. Cene so veljavne od 2. januarja do 28. decembra 2013.

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 hotelov Thermane.

Program vsebuje: 
•	 bivanje s polpenzionom v standardni dvoposteljni 

sobi Zdravilišča Laško,
•	 1 x medeno razstrupljanje (90 minut),
•	 1 x medeno presenečenje v sobi,
•	 1 x medena večerja,
•	 GRATIS darilni bon v vrednosti 10 € za wellness 

ali zdravstvene storitve.

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

Program vsebuje: 
•	 bivanje s polpenzionom v standardni dvoposteljni 

sobi v hotelu Wellness Park Laško, 
•	 1 x naravna pivovska masaža (60 minut),
•	 1 x pijača dobrodošlice (vrček piva),
•	 1 x pivovska večerja,
•	 GRATIS darilni bon v vrednosti 10 € za wellness ali 

zdravstvene storitve,
•	 ogled pivovarne (sreda ali petek) ali trojček piva.

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

Program vsebuje: 
•	 bivanje s polpenzionom v standardni dvoposteljni 

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

•	 pri bivanju 3 noči vam podarimo 1 x GRATIS darilni 
bon v vrednosti 10 € za wellness ali zdravstvene stori-
tve ter pri bivanju 4 noči 2 x gratis darilni bon,

•	 termalno darilo v sobi.

MEDENI ODDIH
Med, simbol zdravja in dobrega 
počutja.

PIVOVSKA WELLNESS 
PRAVLJICA
Črpanje dobrega počutja iz pivskega zlata.

Za vse, ki v Laškem 
spoštujete pivovarsko 
tradicijo

TERMALNI ODDIH 
Kopanje, razvajane … Uživanje!

Od 213 € 
za 4 dni (3 noči)

Od 319 € za 
4 dni (3 noči)

Od 259 € za
4 dni (3 noči) 

Program vsebuje: 
•	 pijačo dobrodošlice,
•	 bivanje v standardni dvoposteljni sobi (izbirate 

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

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

Laško in Zdravilišču Laško (tudi na dan odhoda),
•	 GRATIS darilni bon v vrednosti 10 € za wellness 

ali zdravstvene storitve
•	 program animacije, sprostitve in rekreacije,
•	 posvet pri fizioterapevtu (20 minut).

PROGRAM UPOKOJENCI 55+
Poseben program samo za
upokojence!

Že od 164 €
4 dni (3 noči) 

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 s polpenzionom v standardni dvoposteljni 

sobi (izbirate lahko med bivanjem v hotelih Well-
ness Park Laško, Zdravilišče Laško), 

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

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

Od 149 € dalje za 
3 dni (2 noči)

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 v hotelu  

Wellness Park Laško; 
•	 na dan prihoda penino v sobi,
•	 1 x romantična kopel v Wellness Spa Centru ali v sobi, 
•	 svečano večerjo v  à la carte restavraciji ali na gradu 

Tabor Laško,
•	 na dan odhoda je postrežba zajtrka v sobo, soba pa je 

na voljo do 14. ure.

ROMANTIČNI ODDIH V 
DVOJE
Z razvajanjem do prerojene ljubezni.

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

Od 399 € dalje za 
3 dni (2 noči) za 2 osebi

1312
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Programi za zdravje in dobro počutje
Na cene velja popust za člane Thermana cluba.
Cene so veljavne od 3.1. 2012 do 28.12.2012.

THERMANINI PROGRAMI

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.

Zdravje je naše največje bogastvo. Negujmo 
ga! Izberimo program, kjer lahko v prijetnem 
zdraviliškem okolju in v sožitju zdravilnih moči 
termalnih vrelcev ob strokovnem zdravstvenem 
mnenju storimo prav tisto, kar potrebuje naše 
telo, da lahko obnovi svoje moči. 

Program vsebuje: 
•	 bivanje v standardni dvoposteljni sobi (izbirate 

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

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

in rehabilitacijske medicine z mnenjem,
•	 dve terapiji dnevno,
•	 neomejen vstop v bazene,
•	 1 x dnevno vstop v fitnes po nasvetu zdravnika,
•	 jutranja telovadba in sproščanje,
•	 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 bolj sproščeno zdraviliško okolje 
tisto, ki še dodatno izboljša rezultate. 
Izbirate lahko med bivanjem v Wellness Parku Laško in 
Zdravilišču Laško.

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

ZDRAVILIŠKA OSKRBA
Pomoč in zdravstvena nega osebja v 
prijetnem zdraviliškem okolju.

24-urna zdravstvena
nega,daljše bivanje 
po ugodni ceni

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 699 € za 8 dni 
(7 polnih penzionov) Od 62 € / dan za mini-

malno bivanje 8 dni
(7 polnih penzionov)

59 € na dan za min. 
bivanje 29 dni 
(28 polnih penzionov)

Izkoristite
ugodnosti

Thermana cluba!

Za dodatne 
informacije pokličite 
brezplačno številko

080 81 19

14 OSKRBA STAREJŠIH

Gospodinjske skupnosti  
V ponedeljek, 23. julija, je gospodinjska skupina zaživela v pravem 
pomenu besede. Stanovalke drugega nadstropja vile Rečica so se 
skupaj z bolniško strežnico gospo Stojko dogovorile, da bodo pri-
pravile domač jabolčni zavitek. Z delom so pričele po zajtrku, pri-
pravile so testo, nalupile jabolka, skuti so dodale sladkor, potrebne 
dišavnice in zgodaj dopoldan je že prijetno dišalo po celi hiši.

Poslanstvo Doma starejših Laško je zagotavljanje kvalitetne ce-
lostne skrbi za starejše prebivalce v obliki institucionalnega var-
stva. Pri načrtovanju skrbi za uporabnike je naše glavno vodilo 
individualno načrtovanje kakovostnih storitev za vsakega stano-
valca posebej. 
Naš cilj je nadgradnja koncepta socialne usmeritve institucije, 
ki narekuje, da medicinska doktrina ne prevladuje nad socialnim 
življenjem in zagotavlja, da stanovalci v domu niso le nastanjeni 
in oskrbovani, temveč sleherni dan preživijo čimbolj v skladu s 
svojimi lastnimi interesi, sposobnostmi in željami.

V Domu konstantno spremljamo novosti na področju institucionalnega 
varstva starejših ter jih uvajamo v naše delo.
Trenutno postopoma uvajamo princip dela v  gospodinjskih skupi-

nah, katere se zgledujejo po življenju v družini.
Stanovalcem želimo s takšnim načinom dela zagotoviti več domačnosti in 
jim omogočiti, da sami odločajo o svojem poteku dneva in o bivanju v domu 
nasploh.
Ključno vlogo v gospodinjskih skupinah ima referenčna oseba-gospodinja, ki 
skupaj s stanovalci načrtuje vsakodnevno dogajanje v skupini. Stanovalcem 
je tako omogočeno, da izražajo svoje potrebe, želje in čustva, ki se v manjši 
enoti lažje upoštevajo. 

Naš cilj je, da uporabnike opolnomočimo in jim omogočimo, da ohranijo 
sposobnosti, ki jih še imajo. V gospodinjskih skupinah bodo tako lahko, v 
skladu s svojimi željami in zmožnostmi, aktivno sodelovali pri vsakodnevnih 
gospodinjskih opravilih kot so načrtovanje jedilnika, priprava mize za obro-
ke, peka sladic, zlaganje perila in drugo.
Model gospodinjskih skupin v institucijo prinaša tako imenovano normali-
zacijo, saj stanovalci, aktivno ali pa le kot opazovalci, sodelujejo v vsako-
dnevnih opravilih, ki so jih bili vajeni od doma.
Gospodinjske skupine funkcionirajo po principu razširjene družine, za katere 
je značilna homogenost, solidarnost in medsebojna pomoč ter povezanost. 
Z bivanjem v manjši skupini se med stanovalci lažje stkejo pristne in trdne 
vezi, vsak posameznik je slišan, lažje so upoštevane njegove individualne 
potrebe in želje. Med stanovalci se prav tako lažje razvije povezanost in 
medsebojna solidarnost na temeljih sosedstva.

Življenje v manjših skupinah bo stanovalcem omogočilo, da bodo lažje spre-
jeli novo okolje, saj življenje v manjših zaokroženih enotah, s stalnim ka-
drom, omogoča večjo povezanost, daje občutek pripadnosti, sprejetosti in 
varnosti.

Bivanje v manjši skupini omogoča tudi intenzivne vsakodnevne kontakte 
med stanovalci, svojci in zaposlenimi, kar uporabnikom omogoča, da lažje 
in hitreje vzpostavijo zaupanje do zaposlenih in institucije.

Vtisi stanovalk:
Ga. Katarina Erjavec: 
S kuhinjo se je v naša življenja vrnila domačnost, ki nam je prej 
manjkala. Zelo smo srečne.

Ga. Mira Kolar: 
Skupinska priprava zavitka je bila zabavna. Imele smo pravo vodjo, 
gospo Stojko, ki nas je pri delu usmerjala in vzpodbujala.

Ga. Marija Stopar:
To, da imamo sedaj svojo kuhinjo, je super. Za moj rojstni dan smo 
v njej pripravile prvo kavico. Neprecenljivo.

Ga. Jožefa Škornik:
Lepo je, da imamo možnost malo gospodinjiti. Veselim se drugega 
tedna, ko bomo pripravile  burek.

Ga. Frančiška Ratajc: 
Kuhinja je središče domačega ognjišča in dobrega počutja. 

Zavarovana oseba
lahko uveljavlja pravice 

do zdraviliškega 
zdravljenja iste bolezni 
oziroma enakega stanja 

enkrat na dve leti.
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
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Kako zdravi
svetloba?

SKRBIMO ZA ZDRAVJE

Slavka Topolić, dr. med. spec. fiz. in reh. medicine

Jacinta Doberšek Mlakar, prof. zdr. vzgoje

V medicini ima zdravljenje s svetlobo dolgo tradicijo. Prvi 
uporabljen vir v fotomedicini je bila seveda sončna svetloba. 
Slednjo so za namene zdravljenja uporabljali že v starem Egip-
tu. Kasneje je Hipokrat opisoval ustreznost njene uporabe za 
zdravljenje različnih težav. Četudi takrat zdravilni učinki sončne 
svetlobe znanstveno še niso bili podprti, so se jih ljudje zelo dobro 
zavedali, rimski ter arabski zdravniki pa so zdravljenje s svetlobo vpeljali v 
splošno zdravstveno prakso. Danes v veliki meri poznamo delovanje telesa in vemo, da 
organizem svetlobo pretvori v elektrokemično energijo. Slednja sproži verigo biokemič-
nih reakcij v celicah, ki pospešujejo presnovo in krepijo imunske odzive celotnega telesa.

Temelje sodobne terapije s svetlobo je postavil danski zdravnik Niels Ryberg Finsen pred pri-
bližno sto leti. Leta 1903 je prejel Nobelovo nagrado za medicino za dosežke na področju 
terapije s svetlobo. Finsen je izdelal prvo napravo, ki je oddajala umetno sintetizirano sončno 

svetlobo, in dosegal izjemne rezultate pri zdravljenju bolnikov s posebno obliko kožne tuberkuloze. 
V začetnem obdobju razvoja fotomedicine so se uporabljali predvsem infrardeči in ultravijolični deli 
svetlobnega spektra. V zgodnjih osemdesetih letih je skupina raziskovalcev razvila vir svetlobe, ki 
je prvotno temeljil na terapiji z nizkoenergijskim laserjem, dejansko pa je deloval skoraj v celotnem 
spektru vidne svetlobe in v delu infrardečega spektra. Skupina je ob tem odkrila nekatere fizikalne 
lastnosti, ki so bistvenega pomena za učinkovito terapijo. Na podlagi tega so kasneje razvili sistem 
za svetlobno terapijo BIOPTRON. To je patentirana medicinska naprava za terapijo s svetlobo s po-
sebno optično enoto, ki oddaja svetlobo, podobno delu spektra elektromagnetnega sevanja, ki ga v 
naravi oddaja sonce, vendar brez UV sevanja.

Povsod po svetu znana svetlobna terapija BIOPTRON velja za novo obliko zdravljenja. Uporablja 
se za preprečevanje, zdravljenje in rehabilitacijo. Deluje naravno s spodbujanjem zmožnosti telesa 
za regeneracijo in ponovno vzpostavitev ravnovesja, telesu torej pomaga sprostiti lastne možno-
sti zdravljenja. Ko doseže tkiva, svetlobna energija pospešuje proces biostimulacije. To pomeni, da 
spodbuja koristne biološke procese v organizmu in s tem krepi telesne funkcije. Terapija je primerna 
kot dopolnitev konvencionalnih zdravstvenih metod, pri določenih stanjih pa tudi kot monoterapija. 
Izredne lastnosti sistema BIOPTRON omogočajo, da njegova svetloba prodre ne le do kože, pač pa 
tudi v podkožna tkiva. Koristni učinki svetlobe BIOPTRON torej niso omejeni le na osvetljeno površi-
no kože, pač pa koristijo celotnemu organizmu. 
Svetlobna terapija lahko učinkovito pomaga izboljšati mikrocirkulacijo, okrepiti človekov obrambni 
mehanizem, spodbuditi obnovitvene in popravljalne procese celotnega organizma, izboljšati kolagen 
in kakovost kože, pospešiti celjenje ran, lajšati bolečine in zmanjšati njihovo intenzivnost. Zelo dobri 
rezultati so pri celjenju pooperativnih in posttravmatskih ran, opeklin, preležanin, zdravljenju kožnih 
bolezni, revmatskih bolezni (osteoartritis, revmatoidni artritis (kronični), artroze, bolečine hrbtenice), 
pri športnih poškodbah, pri znakih sezonskih razpoloženjskih motenj, npr. sindrom kronične utruje-
nosti, manjša motivacija, pri alergijskih boleznih dihal. 

Pri otrocih se lahko svetlobna terapija BIOPTRON uporablja kot dopolnilno zdravljenje za zmanjšanje 
bolečin in pospeševanje celjenja pri različnih vrstah stanj, kot so kožne motnje, obolenja zgornjih 
dihalnih poti (navaden prehlad, obolenje sinusov, tonzilitis), stanja, ki vplivajo na mišice, sklepe in 
kosti. Aparat je prenosljiv, prikladen tudi za uporabo na oddelku rehabilitacijske zdravstvene nege, 
predvsem za zdravljenje kožnih sprememb – dekubitusi, ulkus kruris … 
Eno osvetljevanje traja od 4 do 10 minut; opravljamo pa ga enkrat ali dvakrat dnevno. Za to inovativ-
no tehnologijo svetlobne terapije so značilni preprosta uporaba in izjemni učinki pri preprečevanju, 
zdravljenju in rehabilitaciji mnogih medicinskih indikacij brez znanih negativnih stranskih učinkov.

Zadovoljstvo z lastnim psihofizičnim počutjem pomeni zadovoljstvo 
s seboj. Težko razložimo, kdaj smo popolnoma zdravi, saj tempo, ki 
nam ga ponuja sodobno življenje, producira stres, izgorelost, ne-
kakovostno prehranjevanje, premalo zdravega gibanja, osiromašeno 
druženje v družinskem in širšem okolju ter premalo negovanja no-
tranjega miru.

Poti do zdravja so različne. Uporaba danosti narave, lastne psihofizične 
in socialne aktivnosti sprožijo v človeku obujanje koristnih vedenj in 
notranjo regeneracijo. Thermanina termalna voda, wellness, medicinske 

aktivnosti, možnosti izbire zdrave in uravnotežene prehrane, vse to so temelji, 
na katerih gradimo naše programe. Vzporedni animacijski program nadaljuje 
in zaokroža zgodbo podpiranja in promocije zdravja. Definicija zdravega nači-
na življenja je v Thermaninih hišah večplastno sestavljena. Goste spodbuja k 
aktivnemu preživljanju prostega časa, ponuja jim učenje o sebi, ohranja prido-
bljene veščine in pozitivne izkušnje tudi za okolje, kjer živijo. Pozitiven vpliv je 
zaznati na duši in telesu.

Animacija, ki dodaja 
življenju življenje in 
zdravje!
Animacijske aktivnosti v dopoldanskem in popoldanskem času podpirajo zdravje 
in zaokrožajo osnovne programe, zaradi katerih v Thermano prihajajo individu-
alni gostje in skupine. 

Izleti v okolico so skrbno izbrani. Poleg spoznavanja okoliških lepot in zna-
menitosti ponujajo tudi ogled etnoloških in lokalnih značilnosti, stik z naravo 
in živalmi. Notranja sprostitev, veselje in umiritev, ki jih sprožajo takšni izleti, 
ponujajo doprinos h krepitvi celostnega zdravja. Telovadba na suhem, v vodi 
ali parku, pohodi in učenje hoje po nordijsko so dejavnosti, ki so vedno prilago-
jene posamezniku ali skupini in vsebujejo močan moment spodbujanja učenja 
in motiviranja za redno »uporabo« v domačem okolju in tako krepitev zdrave 
gibalne aktivnosti. Glasbeni dogodki, literarni večeri, plesni nastopi, slikarske 
razstave, ki se jim gostje prepustijo, odpirajo globlje notranje občutke in stabi-
lizacijo duševnega in duhovnega zdravja. Thermanine eko ustvarjalne delavnice 
so posebne v tem, da je vsebina primerna za mlade in starejše, krepijo socialno 
zdravje in medgeneracijsko sožitje. Na njih uporabljamo materiale, ki so nabrani 
v okolici in namenjeni recikliranju. Tako spodbujamo eko vedenje in plemenitimo 
našo »EKO MARJETICO«. Predavanja in delavnice Thermaninih strokovnjakov 
so postale stalnica vsebine programov različnih društev in skupin. Thermani-
na tradicija se je skozi leta gradila na večih področjih: medicini, fizioterapiji, 
zdravstveni vzgoji in promociji zdravja, tako z veseljem bogato strokovno znanje 
delimo z gosti v obliki predavanj in učnih delavnic. Vsebine so namenjene učenju 
o zdravem načinu življenja in obvladovanju zdravja ob že nastali motnji. Izbira se 
lahko med predavanji o ohranjanju spomina in obvladovanju stresa, o duševnem 
zdravju in obvladovanju konfliktnih situacij, zdravem staranju, demenci, učenju 
veščin življenja po možganski kapi, zdravi prehrani in slogu življenja z diabete-
som, o ohranjanju zdravega srca in primerne drže, na predavanjih pripravljamo 
tudi nizkokalorično torto in pečemo piškote. 

Barvite načine animacije sestavljamo premišljeno v skladu s smernicami pro-
mocije celostnega zdravja. Iskreno želimo, da si pri nas vsak gost nadgradi ali 
aktivira proces notranje motivacije po ohranjanju celostnega zdravja za har-
monijo življenja.

Informacije o svetlobni terapiji:

       info@thermana.si, 

       03/734 51 50

Zdrava 
animacija

Besedilo: Helena Ajdnik

SKRBIMO ZA ZDRAVJE

Thermana Laško je okoljsko odgovorno podjetje, kar izkazu-
je z znakom eko marjetica (EU Ecolabel). Z dodelitvijo znaka 
smo dokazali, da izpolnjujemo visoke okoljske standarde 
glede varčnejše porabe energije in drugih naravnih virov 
ter manjšega onesnaževanja zraka in okolice. Eko marje-
tica hotelu Wellness Park Laško predstavlja konkurenčno 
prednost, hkrati pa nas zavezuje k trajni strategiji varova-
nja okolja. In veseli smo, da delamo še korak naprej, saj se 
bo odgovornost naše turistične destinacije v prihodnje v 
praksi še bolj odražala, tudi izven zidov hotelskih komple-
ksov. Družba Thermana Laško je namreč sklenila sodelovanje 
s Centrom ponovne uporabe (CPU), ki je prvo socialno pod-
jetje v Sloveniji.

Center ponovne uporabe
Zunaj naših meja ima t.i. REUSE oziroma ponovna uporaba poseben status. Za nekatere je trend, 
za druge način življenja. Ljudje s to miselnostjo ne pustijo, da jih nadvladajo potrošniški glasovi, 
ki prodajajo izdelke brez duše in tekstil poln pesticidov. Pa smo Slovenci (že) dojemljivi za mo-
del ponovne uporabe? Podatki in praksa kažejo, da smo vedno bližje k zavedanju, da odpadek 
današnjega dne pomeni priročno surovino za jutri. Temu seveda pripomorejo prakse, ki so v 
svetu stalnica že leta, pri nas pa jih šele uveljavljamo. Recimo centri ponovne uporabe. Prvega 
tovrstnega smo pri nas dobili pred tremi leti v Rogaški Slatini. In od takrat se iz meseca v me-
sec odvijajo delovne aktivnosti v zvezi z ustanavljanjem novih centrov in kmalu bodo prisotni 
povsod po Sloveniji.

Namesto na odlagališče v 
Center ponovne uporabe
V Center ponovne uporabe lahko odnesete gospodinjsko opremo, kuhinjske aparate, skodelice, 
krožnike, športne pripomočke, preproge, knjige, slike, sedežne garniture, stole, omare, igrače, 
otroško opremo, kolesa, okrasne predmete, obutev, tekstil, ženske torbice in otroške šolske tor-
be. Poleg gospodinjske opreme je mogoče oddati tudi serije opreme iz podjetij, npr. izdelke z 
manjšo napako, ki se v centru odpravijo. Vsak izdelek, ki pride v center, je skrbno pregledan in 
diagnosticiran. Le tako lahko dobi novo funkcijo in novega lastnika. V Thermani Laško smo bili 
nad tovrstno idejo navdušeni. V naši stroki se namreč najde ogromno izdelkov, kosov pohištva 
in materiala, ki bi jim bila sicer namenjena usoda odlagališča. Prepričani smo, da bomo od zdaj 
naprej v Thermani Laško še bolj racionalni in družbeno odgovorni zavoljo aktivnosti, katerim se 
pridružujemo. Tudi vi ga imate, tisti kos pohištva, ki bi mu radi narisali rožice ali ga odeli v barve 
svojega najljubšega športnega moštva, mar ne? Ali pa bi babičino leseno dediščino, na katero ste 
tako navezani, ker ima toliko življenja, radi spremenili v bolj funkcionalen kos pohištva, recimo 
unikatno knjižno polico? »Pri nas boste našli vrhunske izdelke in zelo dobro podporo za domača 
popravila, katerim niste kos. Naša ekipa dela unikatne, ročne mojstrovine, ki jih ni moč kupiti. 
Poleg tega so naši izdelki cenovno dostopni, okolju prijazni in spodbujajo socialno podjetništvo, 
ki je vedno bolj pomemben dejavnik na področju združevanja socialnih in okoljskih ciljev,« pra-
vijo zaposleni v centru, ki so s pomočjo prvega socialnega podjetja v Sloveniji dobili priložnost 
za delo, ki ga radi opravljajo. Centri ponovne uporabe so lahko v pomoč javnim institucijam, 
vzgojno-izobraževalnim zavodom, humanitarnim organizacijam, prodajalnam s pohištvom in 
opremo za gospodinjstva, centrom za ravnanje z odpadki, podjetjem, prodajalcem nepremič-
nin, zbirateljem, umetnikom in restavratorjem, prostovoljcem in številnim drugim. Možnosti so 
neomejene. Tukaj jih kot družbeno odgovorna vidi tudi Thermana Laško, ki tovrstnim idejam z 
veseljem stopi nasproti. Sodelovanje s Centrom ponovne uporabe se bo odražalo na več po-
dročjih. Center bo z »reuse« opremo dal zanimivo podobo nekaterim prostorom naše turistične 
destinacije (hoteloma Wellness Park Laško in Zdravilišče Laško), ki bodo tako dobili inovativno 
»reuse« opremo v obliki sprostitvenega kotička, kjer bo mogoče v mislih potovati v preteklost in 

Podpiramo 
zelene ideje

se zavedati okoljske odgovornosti v sedanjosti za prihodnost, postavljen 
bo otroški kotiček, hodniki bodo opremljeni z e-kotički in kotički za bra-

nje. Ob tem pa bomo podpirali aktivnosti ponovne uporabe tudi izven 
naših hotelskih kompleksov, v Laškem in okolici.

Več kot 1x
Thermana Laško se v podpori in aktivnostih pridružuje tudi projektu 

Več kot 1x, ki ga Okoljsko raziskovalni zavod Slovenske Konjice izvaja 
z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski 

uniji. Namen projekta je, da z mobilno »reuse kliniko« oskrbi rablje-
no opremo in jo vrne ljudem. Če je ne želijo, pa je odpeljana v Center 

ponovne uporabe Rogaška Slatina, kjer jo pripravijo za nove lastnike. S 
projektom Več kot 1x se nadgrajuje dejavnost ponovne uporabe in organi-

ziranost obstoječih sistemov ravnanja z odpadki tako, da se v ospredje postavlja 
spreminjanje odnosa ljudi do okolja, odpadkov, dobrin, etnološkega izročila in pomena 

ohranjanja tradicije preko praktičnega prikaza uporabe odpadkov kot virov. Okoljsko razisko-
valni zavod je bil uspešen pri prijavi na razpisu Švicarskega prispevka in bo skupaj s švicarskim 
partnerjem, ki ga zastopa prof. Urs Wagenseil s Hochschule Luzern-Wirtschaft, ITW Institut 
für Tourismuswirtschaft iz Luzerna usposobil prostovoljce, diplomante varstva okolja, jim 
omogočil strokovno izobraževanje v Švici in pridobitev certifikatov. Želja je, da projekt dvigne 
zavest pri dojemanju odpadkov, da bodo razumljeni kot vir novih izdelkov, delovnih mest in ne 
kot breme. Projekt bo sprva osredotočen na podeželska območja, kjer obstajajo težave zaradi 
pomanjkanja informacij o okolju in imajo prebivalci praviloma težji dostop do infrastrukture 
zbirnih centrov. Strokovnjak, mizar, njegov pomočnik in strokovno usposobljeni prostovoljci 
bodo sodelovali pri okoljskem ozaveščanju javnosti v praksi tako, da se bodo z mobilno »reuse« 
enoto pripeljali v odmaknjene vasi, manjše kraje in zagotovili praktične možnosti občanom, da 
spoznajo procese ponovne uporabe in sami sodelujejo pri popravilih in obnovi njihovih izdel-
kov. V namen promocije ponovne uporabe se bodo v okviru aktivnosti z retro izdelki opremili 
prostori, ki bo služili širši javnosti, oblikoval se bo tudi turistično-promocijski izdelek, ki bo nosil 
sporočilo preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Ker si v Thermani Laško z dnevnimi aktivnostmi 
prizadevamo za boljši jutri, v projektu Več kot 1x vidimo priložnost, da na področju varovanja 
okolja naredimo še korak naprej.

 Zakaj Center ponovne uporabe? 

•	 Koliko odpadkov bomo »ustvarili« v svojem življenju? Toliko, kot je teža 
odraslega človeka, pomnožena s 500.

•	 75 % vseh odpadkov je mogoče predelati (snovno ali termično), zato je 
ločevanje zelo pomembno.

•	 25 % kosovnih materialov je mogoče ponovno uporabiti.
•	 Za 1 tono odloženih odpadkov je potrebno plačati najmanj 120 €, ki jih lahko 

privarčujemo, če odpadkov ne odložimo.
•	 Z izdelki, ki jih lahko v Centru ponovne uporabe pripravijo za nadaljnjo 

uporabo, privarčujemo vire kot so voda, materiali in energija. 
•	 Centri ponovne uporabe odpirajo nova delovna mesta.

Naročite svoj brezplačni izvod Moje Thermane na urednistvo@thermana.si
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Hotel Wellness 
Park Laško****superior

Razvajam se ... 

BIVANJE V THERMANI LAŠKO

Dobrodošli v Wellness Parku Laško, oazi nepričakovanih možnosti, kjer vas bodo osupnili čudovita 
narava s pogledom na gozdove, topli žarki na gladini reke Savinje in sodobna arhitektura. Ponudbo 
smo zasnovali za ohranjanje vaše vitalnosti, krepitev telesnega in duhovnega zdravja, nepozabno 
sprostitev in oddih, kar vodi k zadovoljstvu in sreči.

•	 181 hotelskih sob in 7 hotelskih apartmajev,  kategorije štirih zvezdic superior;
•	 Termalni Center;
•	 Savna Center;
•	 Wellness Spa Center;
•	 Fitnes Center;
•	 Kongresni Center;
•	 Hotelska restavracija in kavarna;
•	 garažna hiša in zunanje parkirišče;
•	 parkirišča za avtodome z možnostjo oskrbe z vodo in elektriko ...

Hotel Wellness Park Laško**** superior je prejemnik znaka za okolje EU Marjetica. V zadnjih desetih letih je ta 
znak Evropske unije postal evropski simbol, ki daje enostavne, točne in verodostojne usmeritve potrošnikom o 
okolju prijaznem delovanju. 

Da bi povečali zadovoljstvo bivanja, smo možnosti namestitve prilagodili različnim željam gostov in tako 
nudimo sobe z ležišči dolžine 220 cm, sobe, ki so v skladu z zahtevami certifikata Halal, sobe z lesenimi talnimi 
oblogami, sobe z energijskimi ploščicami, sobe s slovensko posteljo, povezane sobe za družine ter sobe, kjer 
je dovoljeno bivanje tudi hišnim ljubljenčkom.  Posebnost hotela je barvna usklajenost sob s štirimi osnovnimi 
elementi: vodo, zemljo, ognjem in zrakom.

Metka Krivec, vodja hotela Wellness Park Laško
“Uspeh je v največji meri odvisen od moči vezi, ki jih razviješ s svojimi gosti.”

V poplavi odličnih in uspešnih ponudnikov termalnih užitkov je prav težko izluščiti tisto, po čemer se razlikujemo. 
Vsekakor sta na prvem mestu raznolika in hkrati zaokrožena ponudba kakovostnih storitev in osebje, ki zna 
prepoznati želje gostov. Kljub temu, da od doma odhajamo na dopust po nova doživetja, si vsi želimo s seboj 
odnesti tudi del domačega zavetja. 

V Thermani si prizadevamo za osebni pristop do vsakega posameznika in upam si trditi, da se prav zato k nam 
nekateri gostje vračajo tudi večkrat v letu. Postali so naši zvesti obiskovalci in vse več jih zvestobo potrdi 
z včlanitvijo v naš klub zvestobe, Thermana club. V današnjem tekmovalnem svetu močno verjamem, da je 
uspeh v največji meri odvisen od moči vezi, ki jih razviješ s svojimi gosti. Skrb za dobro počutje je vsekakor 
v naših rokah. Del dobrega počutja predstavljajo prisrčen sprejem, prijazno in strokovno odlično podkovano 
osebje, prijetna atmosfera, kakovost in raznolikost ponudbe, kulinarične mojstrovine in veliko, veliko drobnih 
malenkosti, s katerimi stopimo nasproti željam gostov.

Dodatne informacije:
Rezervacije: 03 423 2100
Centrala: 03 423 2000
info@thermana.si, www.thermana.si

Tradicija dobrega počutja, udobje 
bivanja in ohranjanja zdravja

Hotel Zdravilišče 
Laško****

BIVANJE V THERMANI LAŠKO

V Zdravilišču Laško smo ponosni na bogato zgodovino in tradicijo, iz katere smo se razvili v sodoben 
in kakovosten center zdravstvenega in wellness turizma s programi in storitvami za zdravje in dobro 
počutje.
V objemu voda in gričev Vam nudimo prostor, kjer boste lahko umirili ritem življenja in storili nekaj 
za svoje zdravje in dobro počutje. Hotel Zdravilišče Laško je zasnovan brez arhitektonskih ovir, zato 
dostop ni težaven in je primeren tudi za goste, ki imajo posebne potrebe.

•	 208 sob kategorije štirih zvezdic  (48 sob / 98 postelj je prilagojenih osebam s težavami pri gibanju);
•	 Termalni bazeni;
•	 Savna center;
•	 Center zdravja in lepote;
•	 Fitnes center;
•	 Sodobno urejeni gostinski prostori;
•	 Pivnica termalne vode;
•	 Poslovno-seminarske dvorane;
•	 Center medicine s prostori za ambulante, fizikalno in delovno terapijo ter balneoterapijo.

Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje, je skupaj s partnerji v okviru projekta RAZVOJ TURISTIČNE 
PONUDBE ZA LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI podelil hotelu Zdravilišče Laško Zlati certifikat Invalidom 
prijazno. S  tem priznanjem je Zdravilišče Laško dobilo potrditev, da je urejeno in dostopno ne le za goste, 
ki so gibalno ovirani, ampak tudi za ljudi s posebnimi potrebami na področju vida, sluha in duševnega 
zdravja. 

Cvetka Jurak, vodja programa hotelirstvo in medicina 
“Kakovost zagotavljamo z upoštevanjem želja gostov, raznoliko ponudbo ter 

upoštevanjem naravnih danosti za zdravje.” 

Zdravilišče Laško je hotel s tradicijo zdravja in dobrega počutja. S prijaznim pozdravom, 
toplim sprejemom, s prilagajanjem vsakemu posamezniku in drobnimi pozor-

nostmi se trudimo preseči gostova pričakovanja. S kakovostno in raznoliko 
ponudbo na najvišji ravni ustvarjamo vzdušje, v katerem se naši gostje 

varno in prijetno počutijo. 
Programi so namenjeni ljudem, ki cenijo svoje zdravje, ga želijo 

obdržati ali ponovno pridobiti. Razvili smo jih na osnovi bo-
gate 160-letne tradicije, na osnovi katere smo se razvili 

v sodoben center medicinske rehabilitacije. Vrelci ter-
malne vode, zdravilni postopki, terapije in medicin-

ski strokovnjaki zagotavljajo kvalitetne zdravs-
tvene storitve. Celoten Hotel Zdravilišče Laško 

4* smo  prilagodili potrebam oseb z ome-
jenimi gibalnimi sposobnostmi kot tudi os-

ebam s posebnimi potrebami na področju 
vida, sluha in duševnega zdravja, za kar 
smo prejeli Zlati certifikat Invalidom 
prijazno.

Dodatne informacije:
Rezervacije: 03 423 2100
Centrala: 03 423 2000
info@thermana.si, www.thermana.si

Naročite svoj brezplačni izvod Moje Thermane na urednistvo@thermana.si
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Z vami ob 
koncu leta

GOSTINSKI PROGRAMI

Sliši se neverjetno, a res se bliža konec leta. Planiranje zabav, zaključkov, poslovnih srečanj 
se bo kmalu začelo. Da boste imeli vi najmanj dela, vabljeni v Thermanine gurmanske 
destinacije. Pri nas lahko obeležite osebno, poslovno ali kakšno drugo dogajanje. Ponudba 
za »prste obliznit«, vabljivi in udobni ambienti ter odlične gostinske storitve so garancija 
za to, da se ne boste srečevali s slabo voljo, organizacijskimi preprekami in predolgimi 
telefonskimi pogovori. Z našo pomočjo boste le uživali ob slovesu zmajevega leta.

Vaše sodelavce, poslovne partnerje, goste ali prijatelje povabite v moderen ambient hotela Wellness 
Park Laško. Sprejeli vas bomo pod čudovitim lestencem avle, naše osebje vas bo razvajalo s slast-
nimi ‘fingersi’, z mehurčki polno penino in atraktivnimi osvežilnimi koktajli, medtem ko bo vaš 
pogled počival na bližnji zeleni okolici in reki Savinji. A la carte restavracija Wellness Parka 
Laško, ki sprejme do 100 gostov, je primerna za svečana praznovanja, organizacijo poslovnih 
srečanj in zaključkov. Za tovrstne dogodke vam je v hotelu Wellness Park Laško na voljo 
tudi velika dvorana Kongresnega Centra s 300 sedeži. V banketni postavitvi vam bo ponu-
dila ogromno plesišče z možnostjo predvajanja prezentacij na dveh velikih platnih. Kaj pa 
porečete na zabavo malo drugače? Z DJ-jem, koktajli, hladnim ali hladno-toplim bifejem v 
prijetnem ambientu Black & White bara. Na izbiro pa imate tudi zabavo v kopalkah v Termal-
nem Centru. 

Poleg modernega ambienta vam ponujamo tudi klasiko in tradicijo. Naj vam duh preteklosti pričara 
prijetne spomine in vas odpelje v čas brezskrbnosti. V Zdravilišču Laško vas v varno in praznično zavetje 
vabi bogat slog ambienta v salonu Bidermajer, ki sprejme do 85 gostov. Banketni salon v Zdravilišču Laško, ki 
sprejme do 35 gostov, pa vas bo očaral in vam s ponudbo ter kakovostjo nudil enkratno doživetje.

Doživite Laško skozi kralja piva Gambrinusa. Sprejel vas bo z vrčkom piva in vam ponudil pravo pivsko pojedino.

Za vas smo pripravili bogato ponudbo raznovrstnih menijev, med katerimi bo vaš tisti, ki vam najbolj diši. Izbi-
rate lahko med klasičnimi streženimi meniji, pripravimo vam slow food, hladne in hladno-tople bifeje ter finger 
food pogostitve. Lahko pa nam preprosto zaupate svoje želje in bomo našli skupno rešitev. Skupaj bomo za vas 
pripravili nepozabno doživetje v Thermani Laško! 

Čudovito okolje in odlična hrana pišeta uspešno zgodbo kulinaričnih doživetij  že dolgo časa. Dovolite, da jo 
napišeta tudi vam. 

V Thermano Laško po zabavo zaradi 
dobrih razlogov:

Odlična kulinarična ponudba;

Vrhunsko usposobljeno in prijazno osebje;

Različne lokacije;

Individualni pristop;

Zadostno število parkirnih prostorov;

Zabave do jutranjih ur brez omejitev;

Organizacija glasbe;

DODATNE STORITVE IN PONUDBA

Zdravje in dobro počutje sta zelo pomembni vrednoti in 
imata velik vpliv na kvaliteto našega življenja na vseh 
področjih.

Zato smo se odločili, da vsem, ki se boste odločili za 
bivanje v našem hotelu, ponudimo možnost namestitve 
v sobi ali apartmaju »Sprostitve in udobja«, ki smo ju v 
sodelovanju s Slovensko posteljo pripravili in opremili 
posebej za vas.

Sobo oz. apartma smo opremili z vrhunskim ležiščem 
anatomic TFK PRESTIGE. Ležišče je super udobno, 
consko, zračno, zaščiteno proti pršicam in ortopedsko 
oblikovano. Sestavljeno je iz TFK (soft touch) žepkastih 
vzmeti, jute, bombaža, sisala, latexiranega kokosa in 
naravnega latexa.

Za popolno sprostitev in udobje smo dodali še odejo Soča iz 
100 % bombaža in bombažni nadvložek Soča ter vzglavnik an-
tialergic Unico z energetskim simbolom, ki človeka hitreje popelje 
v zdravilni spanec in izravna notranje napetosti. Za lepši pogled pa 
poskrbijo posteljna pregrinjala z okrasnimi blazinami.

V zahvalo za vaš obisk sobe oziroma apartmaja »Sprostitve in udobja« vam Slovenska postelja 
podarja darilni bon v vrednosti 20 EUR, ki ga lahko uporabite za nakup v prodajnih salonih 
Slovenske postelje po Sloveniji.

Podarimo Vam več 
udobja in sprostitve

Za vsa vprašanja in nasvete glede zdravega spanja lahko pokličete 080 14 
99 ali obiščete prodajne salone Slovenske postelje oz. pogledate na 

spletno stran www.postelja.com. Za vse informacije o pregrinjalih in 
okrasnih blazinah so vam na voljo na telefonski številki 070 879 

030, lahko pa pošljete svoje vprašanje na elektronski naslov: 
remedika@siol.net.

Sobo in apartma smo opremili z namenom, da bo vaše bivanje 
v našem hotelu res posebno doživetje, ki vam bo ostalo v 
lepem spominu

Avis rent a car Slovenija
NOVO! Sleep and Drive paket! Razkošje, ki si ga morate privoščiti!

Avis rent a car je vrsto let si-
nonim za tradicijo, kvaliteto in 
zanesljivost v svetu rent a car 
ponudnikov.  Raznovrstnost 
ponudbe omogoča popolne 
mobilne rešitve v vsakem tre-
nutku, tako doma kot v tujini. 
Popolna novost v ponudb, 
ki je nastala v sodelovanju 
s  Thermano Laško, je paket 
»Sleep and Drive«. Z njim boste 
deležni dodatnih ugodnosti, saj 
k sobi dodamo še naše vozilo 
po izjemni ceni, ki jo preprosto 
ne boste mogli zavrniti. 

Več informacij: 
•	 Brezplačna telefonska 

številka Thermane Laško: 
080 81 19.

•	 Avisova brezplačna 
telefonska številka:   
080 22 33. 

Informacije in rezervacije:

       gostinstvo@thermana.si, 

       03/734 89 88

Naročite svoj brezplačni izvod Moje Thermane na urednistvo@thermana.si
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Spoznajte Miss Thermane 2012 
Ob vrhuncu poletja na bazenih Termalnega Centra smo 24. avgusta 2012 izbrali Miss Thermane 
2012.  Je dekle, ki veliko svojega časa posveča zdravemu načinu življenja, svojemu telesu, lepoti in 
športnim aktivnostim. Je sproščena in nasmejana. MISS bazenov in poletja 2012  je postala Bar-
bara Lipej, 21-letna Celjanka, ki obiskuje Fakulteto za poslovne in komercialne vede. O sebi pove, 
da svoj prosti čas preživlja aktivno, saj rada rola, pozimi pa se poda na zimske strmine in smuča. 
Obožuje poletja, ko se hladi ob morju ali pa v bazenih.
Odličen izgled, iskren nasmeh, samozavestni nastop, vsestransko zanimanje za turizem ter well-
ness način življenja, so prepričali komisijo in tako je postala najlepša »Thermanka«. Čestitamo zma-
govalki, Barbari Lipej!

Celodnevne 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 dopoldan-
sko, popoldansko malico in kosilo, je 15 € (16 € v letu 2013) na otroka na dan, starih med šest in petnajst let. 
Za doplačilo pa je na voljo tudi možnost prevoza z vlakom iz Celja (min. 5 otrok).

Termini:
Krompirjeve počitnice: 29. 10. – 02. 11. 2012
Božično-novoletne počitnice: 24. - 28. 12. 2012
Zimske počitnice: 18. – 22. 02. 2013 ter 25. 02. – 01 . 03. 2013

Ostale aktivnosti v Termalnem Centru: 
•	 rojstnodnevne zabave
•	 plavalni tečaji
•	 bogata animacija.

Z družino na kopanje in zabavo
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 celodnev-
no kopanje in kosilo, se na izlet lahko poda bolj brezskrbno. 
Ob kopanju pa poskrbimo tudi za zabavo in pripravljamo bogat animacijski program z igrami v in ob vodi, tek-
movanja z mamljivimi nagradami, delavnice za otroke in posebne tematske zabave.

Vodena vadba v vodi za dojenčke in 
malčke - 1.10. pričetek nove sezone
V Termalnem Centru Wellness Parka Laško poteka vodena vadba v vodi za dojenčke in malčke pod okriljem 
Plavalne zveze Slovenije. Poudarek vadbe je na samostojnem gibanju – na sonožnem odrivu. Vadba poteka v 
dveh skupinah – za dojenčke do 1. leta in za malčke (od 1. do 4. leta starosti).

Vadba za dojenčke bo potekala vsak torek ob 17. uri ter za malčke ob 18. uri.

Rituali čiščenja telesa ob polni luni 
v Savna Centru
Savna Center je vsak mesec ob polni luni za obiskovalce odprt do 23.30 ure, ko pripravljamo 
rituale čiščenja telesa, odslej tudi z novostjo - zvočne kopeli z gongom za še globljo 
sprostitev, po kateri se boste počutili prerojeno, lahkotno, sveže in bo dosežen vaš 
notranji mir. Prepustitev zvočni kopeli je enostavna za vsakogar. Vibracije medita-
tivnih glasbil in vokala preplavijo telo ter notranji svet občutkov, kot bi se kopali 
v mogočnih prelivajočih tokovih zvoka. 
Polna luna ni samo čas, ko nekateri ne morejo spati, ampak tudi čas, ko smo bolj 
dojemljivi in čuteči ter kadar imajo revitalizacijske terapije boljši učinek, zato va-
bljeni, da takrat obiščete Savna Center in nekaj postorite za svoje dobro počutje.

Termalni užitki
VODNA ZABAVA

Ob 15. obletnici 
Datalaba smo 
organizirali 7. 
PANTHEON konferenco 
v Kongresnem Centru 
Wellness Park Laško

Letos smo 
okronali 5. 
Mlečno kraljico 
Zelene Doline 
Slovenije

KONGRESNI CENTER

Na 7. PANTHEON konferenci podjetja Datalab tehnologije d.d., ki je potekala 
7. junija v Thermani v Laškem, smo se srečali uporabniki programa za vodenje 
podjetja PANTHEON in prisluhnili številnim predavanjem, ki so potekala v štirih 
dvoranah. Za Laško smo se odločili zaradi velikega števila naših uporabnikov, 
ki prihajajo iz neposredne bližine, skupaj pa se je dogodka udeležilo več kot 
300 podjetnikov. Izredno smo bili zadovoljni z brezhibno organizacijo s strani 
kongresnega centra ter z odlično tehnično podporo, kljub precej visokim 
zahtevam, ki jih pogojujemo pri tovrstnih dogodkih. Prav tako so bili odlično 
izvedene vse pogostitve med odmori. 

PANTHEON konferenco je letos oplemenitila dobrodelna  akcija “Morski objem“. Podjetje Dat-
alab tehnologije je namreč skupaj s poslovnimi partnerji in številnimi uporabniki programa 
PANTHEON zbralo v treh mesecih 7.677 evrov in s tem pričaralo vsem šestdesetim varovan-

cem  Mladinskega doma Malči Beličeve nepozabne poletne počitnice. 

Andrej Mertelj, izvršni direktor, je predal simbolični ček ravnateljici doma Olgi Rupnik Krže, zaključek 
dobrodelne akcije, ki je sovpadal tudi s 15. obletnico podjetja Datalab, pa je popestril tudi odličen 
pevski nastop vedno simpatične Alenke Godec.

Ideja o organizaciji izbora mlečne kraljice se je porodila pred 
šestimi leti. Za izvedbo izbora smo se odločili zaradi boljše  
promocije slovenskega mleka in mlečnih izdelkov, hkrati z 
mlečno kraljico promoviramo kult kraljice, kakovost izdelkov 
ter lastnico znamke Mlečna kraljica,  Mlekarno Celeia. 

Letos smo okronali 5. Mlečno kraljico Zelene Doline Slovenije. Mandat 
kraljice traja eno leto, njene naloge za čas mandata pa obsegajo 
promocijo ter spodbuditev potrošnje  slovenskih mlečnih izdelkov in 

zdravega načina življenja. Poleg tega je hkrati pomemben in inovativen lik, 
ki ga z odprtimi rokami sprejemajo tako otroci, kot odrasli ljudje. 

Prvo mlečno kraljico smo okronali na festivalu Zelene Doline v Arji vasi. 
Kasneje smo kronanje združili s prireditvijo, kjer podeljujemo priznanja 
zvestim proizvajalcem mleka Mlekarne Celeia. S tem smo povečali tudi 
povezanost in pripadnost Mlekarne Celeia s proizvajalci mleka.
Letos smo se odločili, da prireditev izpeljemo v Kongresnem Centru Wellness 
Parka Laško družbe Thermana, ker nudijo kvalitetne storitve, 
prijazno osebje in vrhunsko realizacijo prireditve. 
Posledično smo se za družbo Thermana odločili tudi 
z razlogom, ker so naši  dolgoletni poslovni partner 
in kupec naših kvalitetnih mlečnih izdelkov

Termalni Center Wellness Park Laško
Je odprt vsak dan med 9. in 21. uro. 

Pričakuje vas 2.200 m2 notranjih in zunanjih vodnih 
površin ter ostala vodna doživetja. 

Termalna voda ima temperaturo od 27 do 34 °C. 

Savne so odprte med 11. in 22. uro, kjer se v 
razkošju miru in sprostitve dnevno izvajajo tudi 
vodeni savna programi.

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

Poišči razlike in jih pošlji Vodomčku. 
Vodomček bo izžrebal srečneža, ki bo prejel družinsko vstopnico za Termalni Center. Poišči 
vseh 10 razlik, izreži slikico in jo pošlji na naslov: Thermana d.d., Zdraviliška c. 6, 3270 Laško.

Nagrade za križanko:

1. nagrada
1 x Pivovska wellness kopel za 1 osebo (60 min.).

2. nagrada
1 x vstopnica za kopanje in savnanje za 2 osebi.

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 ali geslo nagradne križanke pošljite do 1.2.2013. Nagrajenci 
bodo objavljeni v naslednji številki časopisa Moja Thermana.

Nagrajenci nagradne križanke Moja Thermana 8:
1. nagrada: Danica Razboršek, Izlake
2. nagrada: Frančiška Lapan, Kranj
3. nagrada: Mirjana Čok, Lokev

Nagrajenec Vodomčkove pobarvanke Moja Thermana 8:
Nagrado družinsko kopanje v Termalnem centru prejme Mesarič 
Lara, Kardeljeva 57, 2000 Maribor

Nagrajenci bodo prejeli nagrade po pošti!

Koledar prireditev v Laškem
16. MARTINOVO V LAŠKEM (9.–11. november)

Ob farnem prazniku župnije sv. Martina se bodo zvrstili številni dogodki: domo-
znansko predavanje, pohod po nekdanjih trških mejah Laškega, nastopi pevcev 

ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž, prikaz krsta mošta, Martinov sejem, 
praznična sveta maša in prikaz »Lepe nedelje«. 

STAR FOTR 
(monokomedija, 1. oktober ob 19.30, Kulturni center Laško)

7. VESELI DECEMBER V LAŠKEM
V decembrskih prazničnih dneh se bodo zvrstile tri večje prireditve, pove-
zane s tremi dobrimi možmi: 
•	Miklavžev sejem (sobota, 1. december med 9.00 in 12.00, tržnica Laško) 
•	 Predbožični večer (petek, 21. december ob 17.00, občinsko dvorišče) 
•	 Slovo od starega leta (sobota, 29. december ob 19.00, občinsko dvorišče) 

 15. ŽEGNANJE KONJ NA ŠTEFANOVO 
(26. december ob 11.00, Aškerčev trg)

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

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

Vabimo vas, da se vpišete v brezplačni sistem elektronskega obveščanja o prireditvah v občini Laško. To 
lahko naredite sami na spletni strani: www.stik-lasko.si ali pa nam na e-naslov info@stik-lasko.si pošljite 
vaš elektronski naslov, na katerega želite prejemati sprotna brezplačna elektronska obvestila in vabila. 

OKUSIMO UTRIP LAŠKEGA

STIK Laško 

Okrog leta 1160 so prišli v naše kraje prvi kartuzijani, ki so se naselili v Žički kar-
tuziji na južnih obronkih Konjiške gore. Komaj deset let pozneje je bila v kotlini 
doline Gračnice ustanovljena še Kartuzija Jurklošter. Vabljeni k spoznavanju skriv-
nostnega življenja menihov kartuzijanov in številnih zgodb, ki so dolga leta živele 
za samostanskimi zidovi.

Čarobna dolina 
Gračnice
Menihi kartuzijani si dolino Gračnice za svoje poslanstvo zagotovo niso izbrali po 
naključju, saj je čarobna že v svoji naravni danosti. Ozka dolina s težko prehodnimi 
potmi skriva ohranjeno mogočno skalovje, prelivajoče se vode, polja, travnike in 
širne gozdove. Bogastvo doline predstavlja tudi pestrost rastlinstva in živalstva, 
zato je vključena tudi v evropsko omrežje posebnih varstvenih območij Natu-
ra 2000. V slikoviti dolini je moč srečati redke vrste ptic (sokol selec, hribovski 
škrjanec, gorska sinica, skalna lastovka) in rastlin (avrikelj, blagajev volčin, opojna 
zlatica, kranjska lilija …), ki tukaj ohranjajo svoje zavetje. 

Zeliščni čaj popotnega 
meniha
Na poti do Kartuzije Jurklošter k obisku vabi Turistična kmetija Kozmus (Paneče 
3, Jurklošter, tel.: 03 573 50 34). Prava posebnost kmetije je svatovska pogača − 
bogato okrašen kruh, ki so ga v okolici Laškega včasih prinašali kot darilo ženinu in 
nevesti. Na kmetiji imajo tudi zeliščni vrt, ki ga z veseljem razkažejo ter predstavijo 
zdravilne učinke posameznih zelišč. Iz domačih zelišč pripravljajo posebno čajno 
mešanico − čaj popotnega meniha, ki ga je možno tudi kupiti. Poleg naštetega 
nudijo še ježo konj in vožnjo z zapravljivčkom.

Ponovno obujene 
zgodbe kartuzije 
Jurklošter
Jurklošter se ponaša z bogato preteklostjo, zaradi 
ene od treh najstarejših srednjeevropskih kartuzij, 
nastalih na slovenskih tleh, pa je bil nekoč znan po 
vsej Evropi. Od nekdanje mogočne samostanske 
stavbe in pozneje graščine se je do danes ohranil 
del obzidja s poznoromansko cerkvijo sv. Mavrici-
ja in obrambnim stolpom. Nekdanja kartuzijanska 
cerkev s kamnitim zvonikom na lesenem ostrešju 
je eden izmed petih ključnih kulturnih spomenikov 
na Slovenskem, vključenih v mednarodni projekt Tran-
sromanica. Ob obisku kartuzije lahko obiskovalci spoznajo 
skrivnostni svet znotraj samostanskih zidov, izvejo, kam so 
se umaknili menihi pred nevarnostjo in kaj vse je skrivala njihova 
samostanska knjižnica, ter prisluhnejo pripovedi o prepovedani ljubezni 
med bogatim plemičem Friderikom II. in hčerjo preprostega viteza Veroniko De-
seniško. Jurklošter je iz Laškega oddaljen 23 km, do njega pa se je možno podati 
tudi s kolesom. Iz Laškega se najprej odpravimo do Rimskih Toplic, nato pa po 
pretežno ravninski poti nadaljujemo po dolini Gračnice. V TIC-u Laško je na voljo 
tudi zloženka »Kolesarjenje po okolici Laškega«, kjer je pot bolj natančno opisana. 
Za individualne obiskovalce je kartuzija odprta od junija do oktobra vsako nedeljo 
med 14. in 17. uro, za skupine pa je po dogovoru ogled možen tudi izven nave-
denih terminov.

Skrivnostna 
dolina Kartuzijanov TIC Laško, Trg svobode 8 

Laško Tel.: 03 733 89 50 
Faks: 03 733 89 56 
E-pošta: tic@stik-lasko.si 
www.stik-lasko.si

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

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

Na ogled 
Pivovarne Laško
Identiteta Laškega je neločljivo povezana s pivovarsko tradicijo. 
Ko ste v Laškem, jo seveda morate spoznati. Odpravite se na ogled 
Pivovarne Laško. V TIC-u Laško vas vsak petek ob 14.30 popeljemo 
v Muzej Laško, kjer boste spoznali zgodovino pivovarstva in 
zdraviliškega turizma, na ogled sodobnega postopka proizvodnje 
piva v Pivovarno Laško ter na degustacijo piva. Cena na osebo je 
6,50 EUR. Ogledi so vsak petek, razen ob praznikih, ob prijavi naj-
manj 10 oseb. Prijave zbiramo na TIC-u Laško do petka do 12. ure. 
Cena vključuje ogled Muzeja Laško, Pivovarne Laško, degustacijo 
piva s slanim pecivom, DDV, organizacijo in vodenje v slovenskem, 
nemškem ali angleškem jeziku. Vsak udeleženec ogleda ima v TIC-
u Laško 10 % popusta pri nakupu spominkov Pivovarne Laško. 

Za skupine izvedemo ogled po predhodni najavi od 
ponedeljka do petka med 8. in 16. uro ter ob sobo-
tah med 8. in 12. uro.
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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


