
VTISI Z OR Moravske toplice 2016 
 

Letos  je bila obnovitvena rehabilitacija organizirana v štirih skupinah, ena v Termah Zreče, dve v 
Zdravilišču Laško in zadnja v Termah 3000 Moravske toplice. Naša skupina se je udeležila te 
zadnje, ki je potekala v času med 28.08.16 in 09.09.16. 
 

Na dan prihoda so člani opravili zdravniški pregled, na podlagi katerega so dobili tudi ustrezne 
terapije. V večernih urah so se seznanili s potekom rehabilitacije in animacijskim programom ter 
spoznali novo sprejetega člana, s katerim so se nekateri spoznali že v otroštvu v Zavodu za 
invalidno mladino v Kamniku.  
 

Animacijski program je vključeval tudi tombolo, ki jo je že naslednji večer izvedla Polona. Po 
napetem vzdušju sta se najbolj veselila Jani in Dravica. 

  

                
 

  
 
 
 
 
   V torek je dr. Jasna Rončević – Lukačić  
      predavala o »Dejavnikih tveganja«.  
    Zastavljeno ji je bilo mnogo zanimivih 
vprašanj, na katere je z veseljem odgovarjala.  
 
 
   
 
 
 

Vreme je bilo skupini kar naklonjeno, tako so se člani udeležili tudi zabavno športnega 
tekmovanja na prostem, kjer je vseskozi vodil Jani, na koncu pa ga je premagala Sonja.  

 
 

                          



Ves teden so se člani pripravljali na družabni večer, katerega so se poleg naših članov udeležili 
tudi trije predstavniki Term 3000. Na tem večeru so sodelovali prav vsi udeleženci OR. V prvem 
delu so se spomnili našega največjega pesnika dr. Franceta Prešerna, v tekmovalnem delu pa so 
se člani pomerili v osmih skečih. Štiričlanska komisija je odločila, da je zmagovalni skeč »Jabolka 
in inteligenca«, drugo mesto pa sta si delila skeča »Kaj se lahko zgodi« ter »Na sodišču«. S 
svojim skečem v prekmurščini »Kako se obnašati na prvem zmenku« so sodelovali tudi 
animatorji: Mitja, Peter in Monika. Program je tokrat povezovala Analiza Paraliza s Primorske. Ob 
zaključku programa so nas v Termah presenetili z okusno torto in kozarčkom rujnega.  

 
 

                          

       Štiričlanska komisija in vodja programa Analiza Paraliza                 Zmagovalni skeč: Jabolka in inteligenca 
 

           
     

             Skeč: Kaj se lahko zgodi      Skeč: Na sodišču                   Skeč: Policijska kontrola 
 

                 

 

Skeč: Prodajalka knjig       Skeč: Pri gradnji sem zaslužil     Skeč: Kako se obnašati na prvem zmenku 
    

Seveda je bil organiziran tudi izlet. Tokrat v Lendavo, kjer smo se dobili z vodnico. Najprej nas je 
popeljala do kapele sv. Trojice. Na tej točki je nekoč stala vojaška postojanka, ki je v 16. in 17. 
stoletju zaradi skrbno izbrane lege, niti Turki niso mogli zavzeti. V njej sedaj leži mumificirano telo 
vojskovodje Mihaela Hadika, ki je bil eden največjih junakov iz časa bojev proti Turkom.  
 



                                      
                                      
 

 

Od tod nas je pot vodila do Vinariuma – najvišjega razglednega 
stolpa v Sloveniji, ki meri kar 53,5 m in s katerega pogled seže kar v 
štiri države. Nanj se lahko povzpnemo po 240 stopnicah ali pa kar z 
dvigalom, kar smo mi tudi storili in ni nam bilo žal. 
 
 

 
 

 

   
 
 

Sledil je tudi zabavni kviz, v katerem so se pomerile štiri skupine. Boj je bil hud. Prvo mesto je po 
»podaljšku« zasedla rdeča pred rumeno skupino.  

 

          
 

Ker smo dopoldneve imeli kar zasedene s terapijami, smo se v bazenu zbirali večinoma 
popoldne. Lani so renovirali  notranji bazen hotela Termal, ki je sedaj bolj prijazen do invalidov. 
Ploščice ne drsijo, ležalniki so višji, imajo tudi invalidsko kabino za tuširanje in WC.  

 

    
 



Zadnji večer nam je osebje hotela pripravilo okusno večerjo. Obiskal nas je tudi pomočnik 
direktorja hotelov Term 3000. Za darilca je znova poskrbela Brežiška Milena.  

Menim, da so se člani imeli lepo, mnogo smo se družili, malenkostne težave pa reševali sproti. 
Osebje hotela in zdravstvenega dela se je zelo trudilo, da nam je čimbolj ustreglo. Še enkrat bi se 
rada zahvalila prav vsem, saj smo prav vsi s svojim sodelovanjem prispevali k dobremu počutju.  
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