
                                                                                                                                                                                          PRILOGA 1                                       

PE = področna enota                  OBV 012_Organigram ZD Ljubljana_Verzija 14_Veljavno od 27.10.2022 
Center MDPŠ = Center medicine dela, prometa in športa 
DSO = Dom starejših občanov 

 
 

1 –  ZD Ljubljana – BEŽIGRAD 
 

 
LOKACIJE: 
1. Enota Bežigrad, Kržičeva ulica 10 

− Zdravstveno varstvo odraslih 

− Zdravstveno varstvo predšolskih otrok 

− Zdravstveno varstvo šolskih otrok in 
mladine 

− Zdravstvenovzgojni center 
       Šola za starše 

− Zdravstveno varstvo žensk 

− Zobozdravstveno varstvo odraslih 

− Zobozdravstveno varstvo otrok in 
mladine 

− Zobotehnični laboratorij 

− Spec. ambulanta za čeljustno ortopedijo 
/ortodont/ 

− Spec. ambulanta za zobno protetiko 

− Spec. ambulanta za ustne bolezni in 
bolezni obzobnih tkiv /parodontolog/ 

− Ambulanta za sladkorno bolezen 

− Ambulanta za vodenje 
antikoagulacijskega zdravljenja 

− Ambulanta za ustno higieno 

− Spec. ambulanta za očesne bolezni 

− Fizioterapija 

− Laboratorijska diagnostika 
 
2. PE Črnuče, Primožičeva ulica 2 

− Zdravstveno varstvo odraslih 

− Zdravstveno varstvo predšolskih otrok 

− Zdravstveno varstvo šolskih otrok in 
mladine 

− Zobozdravstveno varstvo odraslih 

− Zobozdravstveno varstvo otrok in 
mladine 

− Center za duševno zdravje otrok in 
mladostnikov 

− Razvojna ambulanta s centrom za 
zgodnjo obravnavo 

− Patronažno varstvo in nega na domu  

− Laboratorijska diagnostika 
 
3. PE Mislejeva, Mislejeva ulica 3 

− Amb. s posvetovalnico za osebe brez 
zdravstvenega zavarovanja 

 
4. Ambulanta za zdravstveno varstvo 
odraslih 

− DSO Bežigrad, Komanova ulica1  
 
5. Ambulanta za zobozdravstveno 
varstvo mladine na šolah 

− OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. Maja 1 

− SGGOŠ, Dunajska ulica 102 

− ZGNL, Vojkova ulica 74 

− SIC Ljubljana, Ptujska ulica 6 
 

 
2 –  ZD Ljubljana – CENTER 

 

 
LOKACIJE:  
1. Enota Center, Metelkova ulica 9 

− Zdravstveno varstvo odraslih 

− Zdravstveno varstvo predšolskih otrok 

− Zdravstveno varstvo šolskih otrok in 
mladine 

− Zdravstvenovzgojni center 
      Šola za starše 

− Zdravstveno varstvo žensk 

− Center za duševno zdravje otrok in 
mladostnikov 

− Center MDPŠ 

− Center za bolezni dojk 

− Razvojna ambulanta s centrom za 
zgodnjo obravnavo 

− Spec. ambulanta za fizikalno in 
rehabilitacijsko medicino 

− Ambulanta za sladkorno bolezen 

− Ambulanta za vodenje 
antikoagulacijskega zdravljenja 

− Spec. ambulanta za bolezni srca in ožilja 

− Spec. ambulanta za bolezni ušes, nosu 
in grla 

− Spec. ambulanta za očesne bolezni 

− Spec. ambulanta za pljučne bolezni 

− Rentgenska diagnostika       
Rentgensko slikanje skeleta            
Rentgensko slikanje pljuč               
Rentgensko slikanje dojk /mamografija/   
Mamografsko slikanje DORA                                                                                      

− Ultrazvočna diagnostika      
Ultrazvočna preiskava trebuha       
Ultrazvočna preiskava dojk 
Ultrazvočna preiskava sklepov in mehkih tkiv 
Ultrazvočna preiskava vratu in ščitnice                               

− Patronažno varstvo in nega na domu 

− Fizioterapija 

− Laboratorijska diagnostika       

− CPZOPD – Center za preprečevanje in 
zdravljenje odvisnih od prepovedanih 
drog 

− ZNMP – Zob. nujna medicinska  pomoč 
ob vikendih in praznikih 

− PNMP – Pediatrična nujna medicinska 
pomoč v sklopu dežurne službe za 
otroke 

 
2. PE Kotnikova, Kotnikova ulica 36 

− Zobozdravstveno varstvo odraslih 

− Zobotehnični laboratorij 

− Rentgenska diagnostika       
Rentgensko slikanje zob              
Telerentgen                        

 
3. PE Aškerčeva, Aškerčeva ulica 4 

− Zobozdravstveno varstvo otrok in 
mladine 

− Spec. ambulanta za čeljustno ortopedijo 
/ortodont/ 

 
4. Ambulanta za zdravstveno varstvo 
odraslih 

− DSO Tabor, Tabor 10 

− DSO Poljane, Ulica Janeza Pavla II/4 
 
5. Ambulanta za zobozdravstveno 
varstvo mladine na šolah 

− OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7 

− OŠ Prežihov Voranc, Prežihova ulica 8 

− OŠ Vodmat, Potrčeva ulica 1  

− VZ Janeza Levca, Dečkova ulica 1B 

− OŠ M. Vrhovnik, Gregorčičeva ulica 16  

− OŠ Prule, Prule 13  
 
6. Ambulanta v ZPKZ  

− ZPKZ Ljubljana, Povšetova ulica 5 

− ZPKZ Ig, Na grad 25 

 
3 –  ZD Ljubljana – MOSTE-POLJE 

 

 
LOKACIJE: 
1. Enota Moste-Polje, Prvomajska ulica 5 

− Zdravstveno varstvo odraslih 

− Zdravstveno varstvo predšolskih otrok 

− Zdravstveno varstvo šolskih otrok in 
mladine 

− Zdravstvenovzgojni center 

− Center za duševno zdravje otrok in 
mladostnikov 

− Zobozdravstveno varstvo odraslih 

− Zobozdravstveno varstvo otrok in 
mladine 

− Zobotehnični laboratorij 

− Spec. ambulanta za otroško in 
preventivno zobozdravstvo /pedontolog/ 

− Razvojna ambulanta s centrom za 
zgodnjo obravnavo 

− Fizioterapija 

− Patronažno varstvo in nega na domu 

− Laboratorijska diagnostika 
 
2. PE Fužine, Preglov trg 14 

− Zdravstveno varstvo odraslih 

− Zdravstveno varstvo žensk 

− Zobozdravstveno varstvo odraslih 

− Zdravstvenovzgojni center 
       Šola za starše 
− Center MDPŠ 

− Ambulanta za vodenje 
antikoagulacijskega zdravljenja 

− Patronažno varstvo in nega na domu 
− Rentgenska diagnostika       

Rentgensko merjenje kostne gostote            

− Laboratorijska diagnostika 

− Nega diabetičnega stopala  
 
3. PE Polje, Cesta 30. avgusta 2 

− Zdravstveno varstvo odraslih 

− Zdravstveno varstvo predšolskih otrok 

− Zdravstveno varstvo šolskih otrok in 
mladine 

− Zdravstvenovzgojni center 

− Zobozdravstveno varstvo odraslih 

− Zobozdravstveno varstvo otrok in 
mladine 

− Zobotehnični laboratorij 

− Ambulanta za sladkorno bolezen 

− Ambulanta za ustno higieno 

− Patronažno varstvo in nega na domu 

− Laboratorijska diagnostika  
 
4. PE Jarše, Kvedrova cesta 31   
 
5. Ambulanta za zdravstveno varstvo 
odraslih 

− DSO Moste-Polje, Ob sotočju 9 

− DSO Fužine, Nove Fužine 40 
 
6. Ambulanta za zobozdravstveno  
varstvo mladine na šolah 

− OŠ B. Jakca, Nusdorferjeva ulica 10 

− OŠ Kette Murn, Koširjeva ulica 2 

− OŠ Jože Moškrič, Jarška cesta 34 
 

 
4 –  ZD Ljubljana – VIČ-RUDNIK 

 

 
LOKACIJE: 
1. Enota Vič-Rudnik, Šestova ulica 10 

− Zdravstveno varstvo odraslih 

− Zdravstveno varstvo predšolskih otrok  

− Zdravstveno varstvo šolskih otrok in 
mladine 

− Zdravstvenovzgojni center 

− Zdravstveno varstvo žensk 

− Center za duševno zdravje otrok in 
mladostikov 

− Center MDPŠ 

− Zobozdravstveno varstvo odraslih 

− Zobozdravstveno varstvo otrok in 
mladine 

− Zobotehnični laboratorij 

− Razvojna ambulanta s centrom za 
zgodnjo obravnavo 

− Spec. ambulanta za čeljustno ortopedijo 
/ortodont/ 

− Spec. ambulanta za otroško in 
preventivno zobozdravstvo /pedontolog/ 

− Ambulanta za sladkorno bolezen 

− Ambulanta za vodenje 
antikoagulacijskega zdravljenja 

− Spec. ambulanta za očesne bolezni 
− Rentgenska diagnostika                     

Rentgensko slikanje zob 

        Rentgensko slikanje skeleta 

− Ultrazvočna diagnostika       
Ultrazvočna preiskava trebuha 

− Patronažno varstvo in nega na domu 

− Fizioterapija 

− Laboratorijska diagnostika 
 
2. PE Rudnik, Rakovniška ulica 4 

− Zdravstveno varstvo odraslih 

− Zdravstveno varstvo predšolskih otrok 

− Zdravstveno varstvo šolskih otrok in 
mladine 

− Zdravstvenovzgojni center 
       Šola za starše 

− Zobozdravstveno varstvo odraslih 

− Zobozdravstveno varstvo otrok in 
mladine 

− Zobotehnični laboratorij 

− Ambulanta za sladkorno bolezen 

− Ambulanta za vodenje 
antikoagulacijskega zdravljenja 

− Patronažno varstvo in nega na domu 

− Laboratorijska diagnostika 
 
3. PE Tehnološki park, Tehnološki park 
22a  

− Zdravstveno varstvo odraslih 
  
4. Ambulanta za zdravstveno varstvo 
odraslih 

− DSO Bokalci, Cesta na Bokalce 51 

− DSO Kolezija, Kopališka ulica 10 

− DSO J. Krstnika, Trnovo, Kolezijska ul.1 
 

 
5–  ZD Ljubljana - ŠIŠKA 

 

 
LOKACIJE: 
1. Enota Šiška, Derčeva ulica 5 

− Zdravstveno varstvo odraslih 

− Zdravstveno varstvo predšolskih otrok 

− Zdravstveno varstvo šolskih otrok in 
mladine 

− Zdravstvenovzgojni center 
       Šola za starše 

− Zdravstveno varstvo žensk 

− Center za duševno zdravje otrok in 
mladostnikov 

− Center MDPŠ 

− Zobozdravstveno varstvo odraslih 

− Zobozdravstveno varstvo otrok in 
mladine 

− Zobotehnični laboratorij 

− Razvojna ambulanta s centrom za 
zgodnjo obravnavo 

− Spec. ambulanta za otroško in 
preventivno zobozdravstvo  /pedontolog/ 

− Spec. ambulanta za čeljustno ortopedijo 
/ortodont/ 

− Spec. ambulanta za zobno protetiko 

− Ambulanta za sladkorno bolezen 

− Ambulanta za vodenje 
antikoagulacijskega zdravljenja 

− Rentgenska diagnostika        
Rentgensko slikanje zob                      
Rentgensko merjenje kostne gostote 

− Patronažno varstvo in nega na domu 

− Fizioterapija 

− Laboratorijska diagnostika 
 
2. Ambulanta za zdravstveno varstvo 
odraslih 

− DSO Šiška, Kunaverjeva ulica 15 

− VDC T. Hočevar, Vodnikova cesta 56 

− Dom za bivanje na Regentovi, 
Regentova c. 1 

 
3. Ambulanta za zobozdravstveno 
varstvo mladine na šolah 

− OŠ Koseze, Ledarska ulica 23 

− OŠ M. Kranjec, Kamnogoriška cesta 35 
 

 
6 –  ZD Ljubljana – ŠENTVID 

 

 
LOKACIJE: 
1. Enota Šentvid, Ob zdravstvenem  
domu 1 

− Zdravstveno varstvo odraslih 

− Zdravstveno varstvo predšolskih otrok  

− Zdravstveno varstvo šolskih otrok in 
mladine 

− Zdravstvenovzgojni center 

− Zdravstveno varstvo žensk 

− Zobozdravstveno varstvo odraslih 

− Zobozdravstveno varstvo otrok in 
mladine  

− Zobotehnični laboratorij 

− Ambulanta za sladkorno bolezen 

− Patronažno varstvo in nega na domu 

− Fizioterapija 

− Laboratorijska diagnostika 
 

 
7 –  ZD Ljubljana – Splošna nujna 

medicinska pomoč - SNMP 
 

 
LOKACIJE: 
1. Enota SNMP, Bohoričeva ulica 4 

− Dežurna služba za odrasle 

− Mobilna enota vozila urgentnega 
zdravnika 

− Mobilna enota dežurnega zdravnika za 
neodložljive hišne obiske 

 

 
8 –  INŠTITUT ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ 

OSNOVNEGA ZDRAVSTVA 
Metelkova ulica 9 

 

 

− Služba za razvoj zdravstvene dejavnosti 
in raziskave   

− Služba za kakovost 

− Simulacijski center 

− Mediacijski center 

− Služba za mednarodno sodelovanje  

 
ZD Ljubljana – UPRAVA 

Metelkova ulica 9  
 

 

 
 

ORGANIGRAM ZD LJUBLJANA  


