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TESTIRANJE NA HIV  

 

Vsak zavarovanec se lahko kadarkoli testira na HIV zaupno in brezplačno (potrebuje 
zdravstveno kartico) pri svojem izbranem zdravniku. Testiranje na HIV pri izbranem 
zdravniku se obračunava kot ločeno zaračunljiv material, kar pomeni da za pacienta in 
za zdravnika ne pomeni dodatnih stroškov.  

Na voljo so tudi druge možnosti, ki jih navajamo spodaj. 

  

Svetujemo, da pred testiranjem preverite termine testiranja pri posameznih izvajalcih, 
saj se ti lahko občasno spreminjajo. Za pravilnost posredovanih terminov in drugih 
informacij so odgovorni izvajalci sami.   

 
  
LJUBLJANA 
 
Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja 
(Laboratorijski del testiranja se izvaja na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo 
Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani) 
Naslov: Japljeva 2, mimo urgentnega bloka za kliničnim centrom (ambulanta za spolno 
prenosljive bolezni) 
Informacije: 01/522 26 22 
Urnik: ob ponedeljkih, med 12.00 - 14.00 
Rezultati: ob četrtkih v isti ambulanti 
Način: anonimno in brezplačno 
 
Zavod RS za transfuzijsko medicino  več informacij  
 Naslov: Šlajmerjeva 6 (poleg porodnišnice) 
 Informacije: 01/5438-100 
 Urnik:od pon-pet od 8h-14h 
 Rezultat: naslednji delovni dan, osebno 
 Način: anonimno in samoplačniško  
 
DIC Legebitra in testiranje v skupnosti 
(samo za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, in transspolne osebe) 
Naslov: Trubarjeva 76a, Ljubljana; mesta druženja in regijska središča 
Informacije: www.KAJiščeš.si 
Urnik testiranja v Ljubljani: ob ponedeljkih, med 17.00 - 19.45 
Rezultati: ob četrtkih 
Način: zaupno in brezplačno 
  
  
TRBOVLJE 
Splošna bolnišnica Trbovlje 
Naslov: Rudarska 7 (laboratorij za klinično kemijo pod oddelkom KRG – v kleti) 
Informacije: 03/565 25 12 
Urnik: ob četrtkih, 7h-13h in 14h-19h 
Rezultati: isti dan, če je odvzem dopoldan 
Način: samo na napotnico 

http://www.ztm.si/testiranje/
http://www.kajiščeš.si/
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SLOVENJ GRADEC 
Center za transfuzijsko dejavnost Slovenj Gradec 
Naslov: Gosposvetska 3 (oddelek za transfuzijo v kletnih prostorih) 
Informacije: 02/ 882 34 00 
Urnik: v ponedeljek, sredo in petek med 8.00 in 12.00, obvezno se je potrebno 
predhodno naročiti 
Rezultati: v enem tednu, po dogovoru 
Način: anonimno in samoplačniško 
  
 
KRANJ 
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Kranj, Center za medicinsko 
mikrobiologijo, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 
Naslov: Gosposvetska 12, 4000 Kranj 
Informacije: 04/20 17 100, 04 20 17 163, 04/20 17 173 
Urnik: ob sredah od 7h-8h - anonimno testiranje, od ponedeljka do petka od 7h do 8h - 
z napotnico ali samoplačniško 
Odvzem vzorca: je zagotovljen in se plača po ceniku 
Rezultati: rezultat presejalnega testiranja je na razpolago isti dan 
Način: anonimno in samoplačniško 
  
 
NOVA GORICA 
Zavod za transfuzijsko dejavnost, Šempeter pri Novi Gorici 
Naslov: Ulica padlih borcev 13 a (Center za transfuzijsko dejavnost – stara stavba, 1. 
nadstropje) 
Informacije: 05/330 11 73 
Urnik:  ob ponedeljkih od 8h-12h 
Rezultati: ob ponedeljkih 
Način: anonimno in samoplačniško 
  
 
IZOLA 
Splošna bolnišnica Izola, Zavod za transfuzijsko medicino 
Naslov: Polje 35 a (transfuzijski oddelek - ob bolnici) 
Informacije: 05/660 62 30 
Urnik: sreda od 8h-9h 
Rezultati: čez en teden 
Način: anonimno in samoplačniško  
Več: http://www.ztm.si/ztm/organiziranost/-center-za-transfuzijsko-dejavnost-izola/ 
  
 
KOPER 
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Kranj, Center za medicinsko 
mikrobiologijo, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 
Naslov: Verdijeva 11, 6000 Koper 
Informacije: 05/66 30 860 05/66 30 864, 05/66 30 866 05/66 30 867 
Urnik: z napotnico ali samoplačniško od ponedeljka do petka od 7.30 do 15.00 
Odvzem vzorca: ni zagotovljen - kri je potrebno odvzeti v zdravstvenem domu 
Rezultati: rezultat presejalnega testiranja je na razpolago isti dan 
Način: anonimno in samoplačniško  
 
 
 
 

http://www.ztm.si/ztm/organiziranost/-center-za-transfuzijsko-dejavnost-izola/
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PTUJ 
Splošna bolnišnica Ptuj 
Naslov: Potrčeva cesta 23-25 (oddelek za transfuzijo, v kletnih prostorih) 
Informacije: 02/749 14 37 
Urnik: brezplačno zaupno testiranje je možno vsak dan od 7h-15h, samoplačniško in 
anonimno pa v torek in četrtek od 7h do 12h 
Rezultati: če tri dni 
Način: anonimno in samoplačniško  
 
 
MARIBOR 
Univerzitetni klinični center  Maribor 
Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja, ambulanta za HIV in druge spolno 
prenosljive bolezni 
Naslov: Ljubljanska 5 
Informacije: 02/321 26 57 
Urnik: ob ponedeljkih 10h-12h 
Rezultati: ob četrtkih 12h-13h, osebno 
Način:  zaupno 
  
 
MURSKA SOBOTA 
Splošna bolnišnica Murska Sobota, pod UKC MB 
Enota za infekcijsko dejavnost Murska Sobota 
Naslov: Ulica dr. Vrbnjaka, Rakičan 
Informacije: 02/512 35 93 
Urnik: Ponedeljek in četrtek od 8h do 12h 
Rezultati: v istem tednu, osebno 
Način: anonimno in samoplačniško  
 

 


