
 

 

CEPLJENJE PROTI KLOPNEMU MENINGOENCEFALITISU 

 

Obveščamo vas, da bomo v sredo 08.03.2023  v Zdravstvenem domu Domžale pričeli s cepljenjem proti 
klopnemu meningoencefalitisu. Naročanje bo možno od 03.03.2023 naprej. Samoplačniki, plačnik je 
lahko tudi ena od občin ustanoviteljic za svoje občane, se na cepljenje naročite v cepilno ambulanto. Tisti 
za katere je cepljenje krito s strani ZZZS, se naročite v referenčni ambulanti ali pri izbranem osebnem 
zdravniku oz. pediatru. Soustanoviteljice svojim občanom delno sofinancirajo cepivo, in sicer: 

Občina Domžale – ena doza na občana v življenju (otrok ali odrasel) 
Na voljo bo  385 doz cepiva za odrasle in 320 doz cepiva za otroke. 
 
Občina Mengeš – katerakoli zaporedna doza. 
Na voljo bo 40 doz za otroke in 71 doz za odrasle.   
 

Občina Trzin- subvencija 50% prve doze za odrasle in 50% prve revakcinacije – četrta doza za 
odrasle 
50% subvencija prve doze ali prve revakcinacije – četrta doza – (ostalo polovico je občan samoplačnik – 
skupno 70 doz) 
100% subvencija katerekoli doze cepiva za otroke – skupno 40 doz 
100% subvencija cepljenja za prejemnike socialne pomoči (predložiti morajo potrdilo občine, potrdilo 
mora priti v obračun)  
 
Občina Moravče  tretji odmerek (odrasel ali otrok) 
Na voljo bo 26 doz odraslih in 30 otroških doz  
 
Občina Lukovica – 1 doza na leto 
Na voljo bo  64 doz cepiva za odrasle in 36 doz cepiva za otroke. 

ZZZS financira cepljenje po naslednjem načinu: 

▪ odraslim osebam, ki so letnik rojstva 1970, 1971 in 1972,1973, 1974 in sicer katerekoli tri doze 
cepiva v življenju, na cepljenje se naročite v referenčno ambulanto svojega izbranega zdravnika 
ali pa pri svojem osebnem zdravniku).  

▪ V KOLIKOR STE 3 DOZE V OKVIRU ZZZS ŽE PREJELI SE ZA CEPLJENJE OBRNETE NA 
CEPILNO AMBULANTO. 

▪ otrokom, ki so letnik rojstva 2016, 2017 in 2018,2019, 2020 in sicer katerekoli tri doze cepiva v 
življenju. Ti letniki otrok se morajo obvezno naročiti in cepiti pri svojem izbranem pediatru. 

▪  V KOLIKOR JE OTROK 3 DOZE V OKVIRU ZZZS ŽE PREJEL IN JE STAREJŠI OD 6 LET 
(LETNIK 2016 IN SATREJŠI) SE ZA CEPLJENJE OBRNETE NA CEPILNO AMBULANTO. 

 

Za samoplačniško cepljenje (tudi tisti, ki vam cepljenje krije ena izmed občin) se je potrebno naročiti na 
telefonsko številko 01 / 72 45 162 od ponedeljka do petka med 08.00 in 13,30 uro, naročijo se lahko vsi, 
ki so starejši od 6. let, letnik 2016 in starejši (mlajše starši naročite pri izbranem pediatru) ali po elektronski 
pošti cepljenje.kme@zd-domzale.si  
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Cepljenje bo potekalo na južni strani Zdravstvenega doma, po naslednjem razporedu. 

 DOPOLDAN POPOLDAN 

Sreda 08.03.2023 / 14.00 do 19.30 ure 

Četrtek 09.03.2023 / 14.00 do 19.30 ure 
   

Ponedeljek 13.03.2023 7.00 do 12.30 ure / 

Torek 14.03.2023 7.00 do 12.30 ure / 

Sreda 15.03.2023 / 14.00 do 19.30 ure 

Četrtek 16.03.2023  / 14.00 do 19.30 ure 
   

Ponedeljek 20.03.2023  14.00 do 19.30 ure 

Torek 21.03.2023 7.00 do 12.30 ure / 

Sreda 22.03.2023 7.00 do 12.30 ure / 

Četrtek 23.03.2023  14.00 do 19.30 ure 

V primeru povečanega zanimanja bo cepljenje potekalo tudi v aprilu. 

Cepljenje za zaposlene v zdravstvenemu domu je možno v času cepljenja in je brezplačno. 

RAZMIK MED CEPLJENJI 

OSNOVNO CEPLJENJE: 

1. doza: – kadarkoli v letu 
2. doza: 1 – 3 mesece po prvi dozi cepiva 

3. doza: 5- 12 mesecev po 2. dozi cepiva FSME,    

REVAKCINACIJE: 

4. doza: 3 leta po 3. dozi 
5. doza in naprej: na 5 let, po 60 letu naprej na 3 leta 

  

CEPIVA, KI SO NA VOLJO 

FSME za odrasle (nad 16 let) – cena 28 EUR 

FSME za otroke (1- 15 let) – cena 25 EUR 

Plačilo je možno izključno s plačilnimi karticami. 

Zdravstveni dom Domžale 

Več informacij na https://zd-domzale.si/.  

 

https://zd-domzale.si/

