
Storitve fizioterapije 

V okviru fizioterapije v Domu starejših 

občanov Ljubljana Bežigrad so na voljo 

storitve za zunanje uporabnike: 

- Protibolečinske terapije, kot so terapije 

z električnimi tokovi TENS, 

diadinamični in interferenčni tokovi, 

terapija z magnetnim poljem in 

ultrazvočna terapija, 

- Različni programi individualne 

terapevtske obravnave, pri katerih je 

poudarek predvsem na izvajanju 

ročnih tehnik, 

- Ročna masaža hrbta, 

- Kineziološki taping 

- Edukacija in svetovanje svojcem ob 

določenih spremembah stanja 

- Skupinska popoldanska vadba 

 

  Kontakti: 
Kosila, dnevno varstvo (informacije, 
sklenitev dogovora)  
Telefon: 01 5896-777 (Mateja Šebenik)  
E-pošta: mateja.sebenik@dsolj-bezigrad.si      
Vsak delavnik med 8.00 in 9.00 ali med 
12.00 in 13.00 uro. 
 
Dnevna odjava / prijava kosil: 
Vsak dan do 8.00 ure zjutraj 
Telefon: 01 5896-759 ali 01 5896-788 
 E-pošta: kuhinja@dsolj-bezigrad.si 
 

Za dodatne informacije glede pranja in 
šivanja nas pokličete od ponedeljka do 
petka med 08.00 in 13.00 uro na 
telefonsko številko  01 589 67 60. 

Na fizioterapevtsko obravnavo se lahko 
naročite vsak dan med 12.00 in 13.00 uro 
od ponedeljka do petka na telefonsko 
številko 01 589 67 50 ali pustite kontakt v 
recepciji Doma in vas pokličemo nazaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopite v stik z nami, veseli bomo 
tudi vašega osebnega obiska. 

 

Več informacij o našem Domu lahko 
dobite tudi na naši spletni 
strani: http://www.dsolj-bezigrad.si/  

 
 

   

 

 
 

Dom starejših občanov 
Ljubljana Bežigrad 

    Zunanja dejavnost 
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Starejšim osebam in invalidom v 

lokalni skupnosti, ki živijo na svojih 

domovih, nudimo različne oblike 

pomoči: 

 Dostava hrane na dom in prehrana 

v Domu za zunanje uporabnike 

 Dnevno varstvo 

 Fizioterapija, masaža in telovadba 

 Izposoja fizioterapevtskih 

pripomočkov 

 Pranje  in šivanje perila 

V Domu starejših občanov Ljubljana 

Bežigrad že 40 let nudimo dostavo 

kosil zunanjim uporabnikom vse dni v 

tednu, tudi med vikendi in ob 

praznikih. Zavedamo se, da je 

prehrana eden izmed osnovnih 

dejavnikov ohranjanja kvalitete 

življenja, zato vam poleg navadnih 

kosil nudimo kosila prilagojena vašim 

potrebam (dietna, vegetarijanska 

prehrana, polovične porcije).  Vsa 

hrana je servirana v kvalitetni termo 

posodi, tako da uporabniki prejmejo 

popoln topel obrok. Naša dostavna 

služba poskrbi, da so kosila redno 

        

   

    

 

 

 

 Hrano prinesemo do vrat oz. 

postrežemo na mizo. V kolikor pa 

stanujete v bližini našega Doma ali ste pri 

nas na obisku , vas vabimo da pojeste 

kosilo v naših prostorih. 

Našo ponudbo smo razširili s ponudbo 

slaščic in narezkov za razna družinska 

srečanja in praznovanja, ki vam jih po 

želji pripeljemo na vaš dom. 

 Cenik kosil: 

Navadno kosilo .……………... 5,25 € 

Mini navadno kosilo…………. 4,20 € 

Vegetarijansko kosilo………... 6,25 € 

Mini vegetar. kosilo................. 5,00 € 

Sladkorna dieta………………. 6,13 € 

Mini sladkor. dieta…………… 4,91 € 

Ostala dieta…………………… 5,35 € 

Mini ostala dieta……………… 4,28 € 

Dostava hrane………………… 1,53 € 

 

  Dnevno varstvo je namenjeno: 

• Vsem  starejšim od 65 let. 

• Tistim, ki čez dan oziroma ob 

odsotnosi svojcev ne morejo več 

poskrbeti zase. 

• Vsem, ki so sami doma in si želijo 

druženja ter vodenih skupinskih 

aktivnosti. 

Cena dnevnega varstva z zajtrkom in 

kosilom znaša 12,60 €. 

 

Storitve pralnice in šivalnice 

V okviru Doma starejših občanov 

Ljubljana Bežigrad zunanjim 

uporabnikom nudimo kvalitetno in hitro 

pranje osebnega perila, lahko tudi večjih 

kosov (odeje, brisače, prevleke, ...) ter 

razne šiviljske storitve (krajšanje oblačil, 

menjave zadrge, menjave podlog in 

druge storitve, ki zahtevajo šiviljska 

popravila).  

 



      

 

 

CENIK ŠIVILSKIH 
STORITEV 

 
ME 

 

CENA Z 
DDV 

Krajšanje ali daljšanje hlač,  
srajce, bluze z robljenjem storitev 6,50 

Krajšanje ali daljšanje krila, 
jakne z robljenjem storitev 7,50 
Krajšanje ali daljšanje 
majice z robljenjem storitev 4,91 

Robljenje blaga TM 1,10 

Robljenje hlač , krila, jakne, 
srajce, bluze, majice…. storitev 3,10 
Ožanje ali širjenje hlačnic, 
hlač v pasu, krila storitev 7,53 

Ožanje ali širjenje jakne storitev 10,50 

Ožanje ali širjenje srajce, 
bluze storitev 6,00 
Menjava  zadrge na jeans 
hlačah storitev 7,50 
Menjava  zadrge na 
vetrovki, jopici storitev 9,00 
Menjava manjše zadrge na 
hlačah, krilu storitev 6,50 

Menjava zadrge pri bundi storitev 10,50 

Menjava podloge pri jakni storitev 10,50 

Menjava podloge pri krilu storitev 7,50 
Menjava elastike v pasu 
(vključena elastika) storitev 4,00 
Manjša šiviljska dela:  
šivanje po šivu, pritrditev  
robu na hlačnici ali krilu storitev 3,54 

Šivanje gumba  kom 0,39 
Tiskanje številk na osebno 
perilo stanovalca kom 0,19 

CENIK SLAŠČIC IN NAREZKOV CENA Z 
DDV 

Okrogla torta, fi 26 (18 kos)   25,00 

Okrogla torta, fi 32 (30 kos)   40,00 

Torta kos  1,30 

Kremna rezina  1,50  

Orehova potica (kg) 12,50  

Orehova potica (kos) 1,00 

Potica z ocvirki (kg) 12,50 

Potica z ocvirki (kos) 0,90  

Pehtranova potica (kg) 10,00 

Pehtranova potica (kos) 0,90 

Jabolčni zavitek (kos) 0,80 

Skutin zavitek (kos) 0,80 

Krof (kom) 0,50 

Muffin 0,80 

Pizza klasik (kos) 1,60 

Mešani narezek 100 g na osebo 4,38 

Sirova plošča 100 g na osebo 3,83 

Čebulni kruh (kg) 2,32 

Domači kruh (kg) 1,93 

Dostava do vključno 3km 1,53 

Dostava nad 3 km  

30 % cene  
95 okt eosv. 
bencina 

NAZIV STORITVE 
ČAS 

TRAJAN
JA 

 

 

CENA 
1x 

obisk 
PROTIBOLEČINSKA TERAPIJA ** 30 min  8,00 
Kombinacija: TENS, diadianator, 
interferenca, magnet, ultrazvok 45 min  10,00 
MAGNETOTERAPIJA** 30 min  10,00 
ULTRAZVOK** 8 min  10,00 
INDIVIDUALNA 
FIZIOTERAPEVTSKA 
OBRAVNAVA** 
Izbira metod in tehnik glede na 
stanje*  

30 min  20,00 

45 min  25,00 

60 min  30,00 
INDIVIDUALNE TERAPEVTSKE 
VAJE** 20 min  15,00 
  30 min  20,00 
INDIVIDUALNE TERAPEVTSKE 
VAJE ZA HRBTENICO** 20 min  15,00 
INDIVIDUALNA TERAPEVTSKA 
OBRAVNAVA LEDVENE 
HRBTENICE** 
Izbira metod in tehnik glede na 
stanje* 45 min  25,00 
INDIVIDUALNA TERAPEVTSKA 
OBRAVNAVA VRATNE 
HRBTENICE** 30 min  20,00 
KINEZIOLOŠKI TAPING**   10,00 
KINEZIOLOŠKI TAPING Z 
LASTNIM TRAKOM**   7,00 
EDUKACIJA IN SVETOVANJE 
SVOJCEM (za zunanje uporabnike) 
Ravnanje po poškodbi, operaciji 
lokomotornega sistema, možganski 
kapi, upad splošne kondicije). Učenje 
obračanja, posedanja, presedanja, 
uporaba pripomočkov za hojo  30 min  20,00 
TERAPEVTSKA MASAŽA HRBTA** 25 min  20,00 
BANDAŽIRENJE   10,00 
SKUPINSKA POPOLDANSKA 
VADBA 
 4x mesec (1x na teden) 

1x obisk  5,00 
mesečna 
vadnina   14,70 



             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                                                                                                           

*manualne (ročne) tehnike, kinezioterapija, protibolečinska                        
**davek ni obračunan v skladu z 2. točko 42-člena ZDDV-1 

NUDIMO TUDI IZPOSOJO FT PRIPOMOČKOV 

CENIK PRANJA PERILA 
 

ME 
 

CENA Z 
DDV 

 

Rjuha kos 2,20 

Prevleka za odejo kos 2,62 

Prevleka za blazino kos 1,10 

Servieta kos 0,73 

Prt kos 1,77 

Brisača srednja kos 1,28 

Brisača manjša kos 0,73 

Brisača kopalna kos 1,71 

Plenica tetra kos 0,73 

Nadprt kos 1,34 

Halja delovna kos 2,62 

Krilo kos 2,62 

Bluza kos 2,44 

Srajca, pulover, majica kos 2,44 

Spodnje kratke hlače kos 1,22 

Spodnja kratka majica kos 1,22 

Pižama kos 2,44 

Trenirka kos 2,44 

Spalna srajca kos 2,32 

Ženska obleka kos 3,05 

Zavese t.m. 2,44 

Zgornje dolge hlače kos 3,05 

Odeja  enojna kos 7,93 

Delovne hlače kos 2,50 

Delovni kombinezon kos 3,05 

Jopič, jakna kos 4,27            

Robec kos 0,43 


