
ODVZEM BRISOV NA SARS COV 2 V SLOVENIJI 

NEKAJ LOKACIJ, NJIHOVI POGOJI IN CENE 
 

 

 

ZD Kamnik opravlja samoplačniške odvzeme brisov za potrditev okužbe z virusom SARS-CoV-2. Za 

odvzem se predhodno naročite na korona mobi 051/642 922, med 6.30 in 18.30 uro, kerj vam bodo dali 

vsa navodila glede odvzema. 

 

Cena samoplačniškega testiranja je 100 €, plačate po opravljenem testiranju, po možnosti gotovinsko. 

Račun bo za vas že pripravljen, saj boste svoje podatke pustili ob prijavi na testiranje. 

 

 

V ZD Ljubljana opravljajo tudi samoplačniške odvzeme brisov za potrditev okužbe z virusom 

SARS-CoV-2. Za odvzem brisa je potrebno predhodno naročilo in plačilo. Cena odvzema brisa je 

100 EUR. Podatki za plačilo so sledeči: 

Zdravstveni dom Ljubljana 

Metelkova ulica 9 

1000 Ljubljana 

TRR: SI56 0126 1603 0921 845 

SKLIC: SI 00 0030 

SWIFT (BIC) KODA: BSLJSI2X 

Davčna številka: 80683568 

Za odvzem brisa se morate predhodno naročiti na telefonski številki 031 619 359. Odvzem brisa boste 

opravili na vstopni točki Zdravstvenega doma Ljubljana, Metelkova ulica (makadamsko 

parkirišče nasproti Zdravstvenega doma Ljubljana – Center). Sistem drive-in omogoča odvzem 

brisa iz osebnega vozila. 

 

Ob testiranju je obvezna priložitev fotokopije potrdila o plačilu, iz katerega morajo biti razvidni 

podatki plačnika ter v namenu ime in priimek testirane osebe, na podlagi katerega bomo naknadno 

izstavili račun. 

 

Rezultate testiranja boste prejeli po telefonu v roku 24-36 ur. V kolikor uporabnik storitve potrebuje 

pisni izvid, to sporoči osebi, ki ga obvesti o izvidu. 

 

 

V UKC Ljubljana smo v obdobju izteka epidemije koronavirusne bolezni omogočili samoplačniško 

testiranje na SARS CoV-2 za dokaz COVID-19. Izvajamo ga od ponedeljka do petka med 9.00 in 

16.00 uro v montažni enoti Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, dostop z Bohoričeve ulice. 

Cena samoplačniškega testiranja – bris nosnožrelnega predela na COVID-19 je 93 €. 

Na odvzem se lahko naročite na elektronski naslov covid19test@kclj.si ali po telefonu na številko 01 

522 20 45 vsak dan med 8.00 in 10.00. 

 

Ob naročilu prosimo, da v elektronski pošti sporočite naslednje podatke: 

ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, elektronski naslov in telefonska številka za 

potrebni kontakt, opredelitev načina prevzema izvida (osebno ali šifrirano elektronsko sporočilo na vaš 

e-naslov). Pri prevzemu izvida prek elektronske pošte je potrebno dodati še številka mobilnega telefona. 

Po prejemu podatkov v UKC Ljubljana vam bomo poslali datum in uro za odvzem brisa. 

 

 

V Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj od 29. 5. 2020 dalje omogočamo samoplačniško 

testiranje na SARS CoV-2 za dokaz COVID-19. Izvajamo ga trikrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih, 

sredah in petkih, med 9.00 in 10.00, v montažni enoti BGP Kranj.  
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Cena samoplačniškega testiranja – bris nosnožrelnega predela na COVID-19 znaša 100 €. V kolikor bi 

se želeli naročiti na termin izven običajnega urnika testiranj, znaša cena testa 150 €.  

 

Naročanje Na želeni termin se lahko naročite neposredno preko aplikacije Do zdravnika. Ostale 

možnosti naročanja: telefonska številka: 04 208 28 00, točka za naročanje, vsak delovni dan med 8.00 

in 14.00 ali preko elektronskega naslova narocanje@bgp-kranj.si.  

 

Za odvzem brisa na isti dan, se je potrebno naročiti najkasneje do 8.30 ure.  

Ob naročilu sporočite naslednje podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, 

elektronski naslov in telefonsko številko za potrebni kontakt. 

 

Ob naročilu na odvzem vam bomo sporočili točen datum in uro odvzema brisa. Ob dogovorjenem 

terminu se zglasite v montažni enoti BGP Kranj (moder zabojnik), pred glavnim vhodom v bolnišnico. 

Bodite čim bolj točni.  

 

Plačilo testiranja je možno na kraju odvzema brisa le s plačilno kartico. Plačilo z gotovino je možno le 

izjemoma. V kolikor boste plačali z gotovino, vas prosimo, da z namenom varnega poslovanja, 

pripravite točen znesek gotovine (100 €/150€).Če bi želeli prejeti račun na podjetje, to opozorite že ob 

naročilu - pred plačilom. 

 

Rezultat testiranja bo znan še isti dan po 17.uri. Izvid lahko prevzamete osebno, na dan testiranja, med 

17. in 18. uro ali pa naslednji delovni dan med 7.00 in 18. uro, na triažni točki BGP. Izvidov po 

elektronski pošti ne pošiljamo. V primeru, da bo izvid pozitiven, vas bo kontaktiral epidemiolog preko 

telefona.Izvidi bodo tudi v angleškem jeziku.  

 

 

Na uradni vstopni točki za COVID-19 v ZD Trbovlje, skladno z vsemi protokoli in smernicami 

izvajamo tudi samoplačniške odvzeme brisov za testiranje na COVID-19. Cena samoplačniške storitve 

je 105 EUR, za vsakega naslednjega kandidata iz skupnega gospodinjstva ali istega podjetja pa znaša 

cena 85 EUR, v kolikor se odvzemi opravijo istočasno. 

 

Za odvzem brisa se je potrebno predhodno naročiti na telefonsko številko 03 56 24 119, in sicer vsak 

delovnik med 9h-13h. Izvid bodo pacienti prejeli v roku 24 ur od odvzema brisa. V kolikor pacienti 

potrebujejo izvid za tujino, bo le-ta izdan v angleškem jeziku. 

 

 

Nazarje – Zdravstveni dom Nazarje je ta teden pričel izvajati testiranja oziroma odvzem brisa za 

ugotavljanje prisotnosti virusa Covid-19. Občanom zgornje savinjskih občin se tako ni več potrebno 

voziti v Celje na odvzem omenjenega brisa. V Nazarjah izvajajo testiranje tudi za vse paciente 

koncesionarjev v dolini. 

 

Odvzem brisa poteka vsakodnevno v jutranjih urah, pod nadstreškom zdravstvene postaje v Nazarjah 

po sistemu “drive-in”, pri čemer pacient ostane ves čas v avtomobilu. Mogoče je tudi samoplačniško 

testiranje, cena tega je 94 EUR. 

 

 

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem 

Na samoplačniški odvzem brisa COVID-19 se lahko naročite vsak dan v tednu med 8. in 12. uro na 

telefonsko številko 031 467 010. 

 

Na odvzem brisa se morate naročiti vsaj 24 ur pred predvidenim terminom za izdajo izvida. Ob naročilu 

sporočite naslednje podatke: 

• ime in priimek 

• naslov stalnega prebivališča 

• datum rojstva 
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• elektronski naslov/telefonska številka za prevzem izvida. 

 

Izvid boste prejeli v roku 24 ur od odvzema brisa. 

 

• Cena samoplačniškega testiranja na COVID-19 je 91,00 EUR. Plačilo je potrebno opraviti 

pred prihodom na odvzem brisa. Podatki za plačilo storitve so: Zdravstveni dom Ravne na 

Koroškem, Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem 

• namen plačila: COVID-19 + ime in priimek 

• koda namena: OTHR 

• IBAN: SI56 0130 3603 0923 764 

• BIC banke: BSLJSI2X 

• referenca: SI00 346 

 

 

ZD Ptuj 

Za odvzem brisa se je potrebno predhodno naročiti na telefonsko številko: 02 787 1518, vsak dan med 

9:00 in 17:00. Cena samoplačniškega testiranja je 93,00 EUR. Pred prihodom na samoplačniški odvzem 

brisa, je potrebno opraviti plačilo storitev.  

 

Podatki za plačilo: Zdravstveni dom Ptuj Potrčeva cesta 19/a, 2250 Ptuj IBAN: S156 0129 6603 0923 

331 SKLIC: SI00 0001  

 

Odvzem brisa se ob dogovorjenem terminu opravi v modrem kontejnerju, pred Zdravstvenim domom 

na Ptuju, Potrčeva cesta 19/a. Pred testiranjem je obvezno priložiti fotokopijo potrdila o plačilu.  

 

Rezultati testiranja bodo najkasneje v 24 urah. 

 

 

Zdravstveni dom Jesenice. Na samoplačniški odvzem brisa COVID 19 se lahko predhodno naročite 

vsak dan v tednu od 8:00 do 19:00 ure, na telefonsko številko 051 668 651. Lokacija – Urgentni center 

splošne bolnišnice Jesenice, Titova 112, Jesenice. 

 

Na odvzem brisa se morate naročiti vsaj 24 ur pred predvidenim terminom za izdajo izvida. Ob 

naročilu sporočite naslednje podatke: 

• Ime in priimek 

• Naslov stalnega bivališča 

• Datum rojstva 

• Telefonsko številko/elektronski naslov 

 

 

V Zdravstvenem domu Postojna opravljamo tudi samoplačniške odvzeme brisov za potrditev okužbe 

z virusom SARS CoV-2. Za odvzem brisa je potrebno predhodno naročilo in plačilo. 

 

Naročanje na odvzem samoplačniških brisov je možno vsak dan od ponedeljka do petka od 7.00 – 13.00 

ure na tel. št. 041 448 114. Odvzem brisov poteka ob ponedeljkih, sredah in petkih po dogovoru. 

 

Cena samoplačniškega testiranja na Covid-19 je 95,00 EUR. 

 

Prosimo, da na elektronski naslov kovid@zd-po.si posredujete svoje podatke in sicer: ime in priimek, 

datum rojstva, ZZZS številko zavarovanja, telefonsko številko ter potrdilo o nakazilu. Po prejetju 

podatkov vas bodo telefonsko kontaktirali za termin odvzema brisa. 
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Podatki za plačilo: 

Zdravstveni dom Postojna, Prečna ulica 2, 6230 Postojna 

TRR: SI5601294-6030923235, BIC KODA: BSLJSI2X, SKLIC: SI 00 95000, ZNESEK: 95 EUR, 

Davčna številka: SI7223491 

 

 

Za lokacije v ostalih krajih, pokličite v svoj ZD ali preberite navodila na spletnih straneh posamezne 

ustanove. 

 

 

Pripravila: Mag Barbara Jančar Rozman 


