
OBNOVITVENI REHABILITACIJI DRUŠTVA PARAS 

V ZDRAVILIŠČU LAŠKO OD 6.8. DO 18.8.2017 

Obnovitvena rehabilitacija je za člane društva Paras izjemnega pomena in težko 

pričakovana. Odziv je bil tudi letos dober, sodelovalo je 24 članov. Izkazalo se je, da 

je rehabilitacija pomembna tako z vidika izboljšanja fizičnega počutja sodelujočih kot 

z vidika socialne integracije, povezovanja naših članov. Posebno pozornost smo zato 

namenili tudi oblikovanju programa druženja, poudarili smo raznovrstnost aktivnosti, 

pestrost doživetja.  

Na dan prihoda v Zdravilišče Laško smo najprej poskrbeli za ustrezno namestitev po 

sobah. Vsi so bili zadovoljni, težav nismo imeli. Seznanili smo se z načrtovanim 

urnikom rehabilitacije, z urami obiska pri zdravniku za ponedeljek ter za razvrstitev pri 

fizioterapijah.  

V torek smo se odpeljali na bližnji hrib Šmohor, kjer smo imeli piknik, pripravili smo 

tudi animacijski program, nekateri so se odpravili še peš do cerkve sv. Mohorja. 

Naposled smo se vsi veseli in z lepimi občutki vrnili nazaj v hotel.  

Naslednji dan smo nadaljevali z rednimi terapijami. Izkoristili smo priložnost za 

kopanje, veseli smo bili sončnih dni, da smo se lahko kopali tudi v zunanjem bazenu. 

Petkovo druženje smo popestrili s piknikom na sončni terasi, kjer smo se poveselili 

ob glasbi tamkajšnjih glasbenikov. Kdor je želel, je lahko tudi zaplesal, glasba je bila 

umirjena in prijetna.  

Naslednja dva dni smo se osredotočili na izvajanje terapij in plavanje v bazenu. 

Nov teden smo začeli z dopoldanskimi terapijami. Ponedeljkovo popoldne smo 

izkoristili za ogled Laškega, odpravili smo se še na voden ogled medovitih rastlin na 

vrtu Thermane.  

Dan pozneje smo se že povsem privadili programu rehabilitacije in dnevni rutini, ki pa 

jo je tisti dan prijetno začinila vodena oblika vadbe – pilates. Posebej pester je bilo 

družabni večer, ko smo se preizkusili v kvizu Thermane in mesta Laško. 

Angažirala se je tudi naša članica gospa Olga, ki je pripravila kviz o starih rekih, dva 

druga člana (Poldi in harmonikar iz ansambla VIŽARJI) pa sta poskrbela za glasbeni 

večer. Harmonikarja sta veselo igrala, mi pa smo se sprostili ob dobri kapljici in zelo 

dobrem pecivu, ki sta nam ga spekli naši podpornici, Marjana in Danica. Sladke 

dobrote so nam dale še dodatno energijo, da smo veselo zaplesali. Manjkalo ni niti 

dobrih šal, ob katerih smo se prešerno nasmejali. Dobre volje smo ta večer šli pozno 

spat, a naslednji dan smo bili čili in pripravljeni na terapije.   

Žal moramo zapisati, da je ena izmed članic padla v svoji sobi, zato smo poskrbeli, 

da so jo odpeljali na rentgen v Celje. K sreči si ni ničesar zlomila, so pa ugotovili, da 

ima zvit gleženj in mora zato počivati.  



V sredo smo se odpravili v Pivovarno Laško, kjer so nam omogočili ogled izdelave 

piva. Dan pozneje, v četrtek, smo pripravili delavnico Živimo zdravo, kjer smo še 

posebej preverili svoj krvni sladkor in krvni tlak – izvajali so meritve. 

Kot vedno, kadar je lepo, čas slovesa prehitro pride. Poslovili smo se na svečani 

večerji, pred tem pa smo se zahvalili za trud vseh v kolektivu Zdravilišča Laško, 

poudarili smo, da nam je bilo lepo. Posebej smo se zahvalili tudi naši animatorki, ki je 

popestrila naše dneve bivanja. Ob dobri hrani na večerji je tekla beseda o dogodkih 

in vtisih, ki so zaznamovali naše letošnje druženje na rehabilitaciji. 

             

Poslovili smo se v želji, da se drugo leto spet srečamo in da bi se imeli tako lepo kot 

letos. Konec večera na sončni terasi nam je popestrila folklorna skupina iz Marija 

Gradca s svojim nastopom. 

Zadnji dan smo do 12. ure končali terapije, nato pa se srečni in veseli vrnili v svoje 

domove.  

Vodja skupine 
Janko Pirc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


