
Nujne zobozdravstvene ambulante 

Delo v nujnih zobozdravstvenih ambulantah se vzpostavlja s ponedeljkom. 

Zobozdravstvo  Status* 
 

Naslov Ordinacijski čas Telefon 

Novo mesto  Bolni  Zdravstveni dom Novo 
mesto, Kandijska cesta 4 

vse dni v tednu 
7.00 do 19.00 

 

  Zdravi    

Koper  Bolni     

  Zdravi    

Kranj  Bolni  Zobna Poliklinika Kranj 8.00-12.00 ter  
14.00-18.00 

(04) 20 824 18 

  Zdravi    

Nova Gorica  Bolni  ZDZV Nova Gorica, 
Stomatološka poliklinika, 
Gradnikove brigade 7, Nova 
Gorica, desni vhod, pritličje 

Vse dni v tednu 
8.00 do 14.30 

 (05) 33 555 17 

 Zdravi ZDZV Nova Gorica, 
Stomatološka poliklinika, 
Gradnikove brigade 7, Nova 
Gorica, levi vhod, klet 

PON-PET: 
od 7.30 do 13.30 in  
od 14.h do 20.h. 
SOB-NED, PRAZ: 
8.00-12.00 

(05) 33 555 34 
 
 

Maribor  Bolni  Ulica Kneza Kocija 10, 
Maribor 

7:30-14:30  
12:30 - 19:30 

(02) 23 566 33 

  Zdravi    

Ljubljana  Bolni  ZDL, Metelkova ulica 9, 
Ljubljana 

Sprejem pacientov je 
od 14:00 do 17:00 ure 
po triaži pri osebnem 
zobozdravniku ali KLc 

Klicni center-triaža 
PON-PET: 
(01) 30 09 671 
SOB-NED, PRAZ: 
(01) 30 09 668. 
KC deluje od 8.00 do 
18.00 ure na 
Kotnikovi 36 

  Zdravi ZDL Center, Kotnikova ulica 
36, Ljubljana (2 ambulanti) 

09:00 do 12:00 ure, 
14:00 do 17:00. 

Celje  Bolni  V pripravi   

  Zdravi V pripravi   

*BOLNI- ambulante so namenjene za paciente, kjer je obstaja tveganje ali pa je dokazano, da gre za 
prisotnost okužbe  
*ZDRAVI -ambulante so namenjene pacientom brez prehladnih ali kakih drugih nalezljivih obolenj. 
 

NOVA GORICA 

Od ponedeljka 16. 3. 2020 se bodo za 3 tedne zaprle vse ambulante, zobotehnična laboratorija, zobni 

rentgen in zobozdravstvena preventiva v ZDZV Nova Gorica.  

Organizirana bosta 2 dežurni ambulanti (od pon., 16.03.2020), kjer se bodo obravnavali pacienti z 

bolečinami:  

- dežurna zobozdravstvena ambulanta za sprejem pacientov z definicijo sumljivega primera   

(Lokacija: desni vhod ZDZV Nova Gorica, Stomatološka poliklinika, Gradnikove brigade 7, Nova Gorica, 

pritličje, Urnik: vsi dnevi v tednu ( ponedeljek- nedelja ); od 8.h do 14.30; telefon: (05) 33 555 17.)  



- dežurna ambulanta za paciente, ki nimajo definicije sumljivega primera,   

( Lokacija: levi vhod ZDZV Nova Gorica, Stomatološka poliklinika, Gradnikove brigade 7, Nova Gorica, 

klet, dežurna ambulanta; Urnik: od ponedeljka do petka; od 7.30 do 13.30 in od 14.h do 20.h. Ob 

sobotah, nedeljah in praznikih za enkrat po veljavnem razporedu za 2020, od 8.h do 12.h; telefon: (05) 

33 555 34.)  

Razporede v omenjenih dveh ambulantah vam bomo posredovali tekom dneva.  

LJUBLJANA 
Sporočam vse dogovorjene podatke. Pri nas danes in jutri dežurna zobozdravstvena ambulanta dela 

po starem urniku na Metelkovi ulici 9. Kontaktna telefonska številka je 01 47 23 718. Sprejem 

pacientov je od 08:00 do 12:30 ure. 

 

Od 16.03.2020 dalje pa je urnik dela nujnih zobozdravstvenih ambulant naslednji: 

 

A) Za sprejem pacientov, ki nimajo definicije sumljivega primera, delujeta po dve ambulanti na 

Kotnikovi ulici 36 dopoldne in popoldne (ZDL - Center). Dopoldne je sprejem pacientov od 09:00 do 

12:00 ure, popoldne pa od 14:00 do 17:00 ure. 

 

B) Za sprejem pacientov z definicijo sumljivega primera deluje ena ambulanta na Metelkovi ulici 9 v 

kleti (ZDL - Center). Sprejem pacientov je od 14:00 do 17:00 ure. V to ambulanto je potrebno prihod 

pacienta napovedati oz. ga naročiti, kar naredi pacientov osebni zobozdravnik na njegovi lokaciji ali pa 

naš triažni* zobozdravnik na Kotnikovi ulici 36. 

 

V Zdravstvenem domu Ljubljana imamo organiziran tudi klicni center v katerem bo delal triažni 

zobozdravnik*, ki bo med tednom na razpolago zobozdravnikom iz celotne ljubljanske regije na 

telefonski številki 01 30 09 671. Preko te telefonske številke bodo lahko posamezni zobozdravniki 

sporočali prihod oz. naročali svoje paciente z definicijo sumljivega primera v našo ambulanto na 

Metelkovi ulici 9.  Ob vikendih bo triažni zobozdravnik v klicnem centru sprejemal vse klice na 

telefonski številki 01 30 09 668. Klicni center bo delal od 08:00 do 18:00 ure. 

 

Zaradi previdnosti in lastne varnosti pacientov imamo za obe skupini pacientov ločeni lokaciji 

obravnave. Prav tako zaradi varnosti pacientov in zelo strogih protokolov dela in visoke nevarnosti 

prenosa okužbe med posameznimi obiskovalci v zobozdravstvenih ambulantah, v nujni ambulanti na 

Metelkovi ulici 9 paciente sprejemamo po predhodnem naročilu. 

 

Začeli bomo delati po zgoraj navedenih urnikih. V kolikor bi se pokazalo, da bo pacientov preveč, bi 

urnike podaljševali ali pa uvajali dodatne dežurne time. O vsem vas bomo pravočasno in sproti 

obveščali. 

 

KRANJ 

Zobna Poliklinika Kranj 
04/2082418 
delovni čas:  800-1200 ter 1400-1800 
 
CELJE 
 
MARIBOR 
 
Ulica Kneza Kocija 10 



 
tel: 02/2356633 
 
Delovni čas 7:30-14:30 in 12:30 - 19:30 
 
Kontakt prim Sajko 051 394 621 za zobozdravnike 
 
 
 
 
 
 

NOVO MESTO 

S ponedeljkom, 16.03.2020 bo v ZD NM začela delovati ambulanta za nujno 

zobozdravniško pomoč. To bo ena izmed sedmih ambulant v državi. 

V tej ambulanti bo delo organizirano skladno z navodili in vso opremo iz Ministrstva za 

zdravje.  

V delo bodo vpoklicani vsi, po službeni in etični dolžnosti, predvideno je in tudi prosimo 

zobozdravnike zasebnike naše regije, da se vključujejo.  

Omenjena ambulanta bo delovala na lokaciji ZD Novo mesto – dežurna ambulanta. 

Zagotovljen dostop bo od 7.00 do 19.00 ure, tudi med vikendom.  

 

 


