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SAMOPLAČNIŠKA CEPLJENJA V 
ZDRAVSTVENEM DOMU TRBOVLJE 

 
 

ŠT. CEPLJENJE PROTI OKUŽBI ODMERKI 

CEPIV 

CENA ZA 1 

ODMEREK 

1 Klopni meningoencefalitis  - za odrasle 

Namen:  Obolevnost za klopnim meningoencefalitisom 

je v Sloveniji med najvišjimi v Evropi.  Pri starejših 

bolezen v povprečju tudi težje poteka in pogosteje 

pušča trajne posledice, zato je smiselno, da se pred 

njo zaščitimo že prej. 

Odmerjanje:  Cepljenje je sestavljeno iz treh 

odmerkov cepiva znotraj enega leta. Nato sledi prvi 

poživitveni odmerek čez tri leta, vsi naslednji pa na 5 

let. Pri osebah starejših od 60 let, so vsi poživitveni 

odmerki potrebni na 3 leta 

3X 33,00 EUR 

 

2 Klopni meningoencefalitis – za otroke 

Namen: Otroci najpogosteje zbolijo v starosti 5-14 let, 

zato je smiselno, da jih pred boleznijo zaščitimo že 

prej. Klopni meningoencefalitis najučinkoviteje 

preprečujemo s cepljenjem. 

Odmerjanje:  Cepljenje je sestavljeno iz treh 

odmerkov cepiva znotraj enega leta. Nato sledi prvi 

poživitveni odmerek čez tri leta, vsi naslednji pa na 5 

let 

3X 26,00 EUR 

 

3 Meningokokne okužbe B 

Namen: Invazivne meningokokne okužbe povzroča 

bakterija Neisseria meningitidis ali krajše meningokok, 

ki je najpogostejši vzrok za meningokokni meningitis in 

sepso pri otrocih, čeprav lahko invazivne 

meningokokne okužbe prizadenejo vse starostne 

skupine. »Gnojni meningitis, ki je najpogostejša oblika 

2X 86,00 EUR 
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ŠT. CEPLJENJE PROTI OKUŽBI ODMERKI 

CEPIV 

CENA ZA 1 

ODMEREK 

bolezni, ima hiter potek. Kljub antibiotičnemu 

zdravljenju je smrtnost visoka, prebolela bolezen pa 

lahko pušča trajne okvare. 

Cepljenje se opravi pri otrocih in mladostnikih, 

 pri  zaposlenih, ki službeno potujejo v endemične kraje 

(npr. vojaki, poslovneži…) in pri zaposlenih, ki so pri 

delu v laboratoriju lahko izpostavljeni okužbi z 

meningokoki 

Odmerjanje: Cepljenje je sestavljeno iz enega ali več 

odmerkov glede na starost 

4 Cepljenje proti hepatitisu A  

Namen: Cepljenje proti hepatitisu A je priporočljivo za 

osebe, ki potujejo na območja, kjer obstaja tveganje za 

okužbo z virusom hepatitisa A. Vsem osebam, 

starejšim od enega leta, ki so bile izpostavljene okužbi 

z virusom hepatitisa A in pred tem niso bile cepljene 

oz. bolezni niso prebolele, priporočamo cepljenje z 

enim odmerkom cepiva proti hepatitisu A čimprej oz. 

znotraj 2 tednov po izpostavljenosti. 

Odmerjanje: Cepljenje je sestavljeno iz dveh 

odmerkov, od katerih drugi odmerek sledi prvemu po 6 

do 12 mesecih 

2X 24,00 EUR 

 

5 Cepljenje proti hepatitisu B – za odrasle 

Namen: Cepljenje se opravi pri zaposlenih, ki pri 

svojem delu lahko pridejo v stik s krvjo in/ali drugimi 

telesnimi tekočinami in izločki ali z ostrimi predmeti, ki 

so onesnaženi s krvjo in/ali drugimi telesnimi 

tekočinami in izločki (npr. zdravstveni delavci in 

sodelavci, policaji, gasilci, manikerji, pedikerji, brivci…) 

Odmerjanje:  Cepljenje s tremi odmerki, drugi 

odmerek sledi prvemu po 1 mesecu, tretji pa čez 

najmanj 6 mesecev. 

3X 27,00 EUR 

 

6 Kombinirano cepljenje proti hepatitisu A in B 3X 135,00 EUR 
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ŠT. CEPLJENJE PROTI OKUŽBI ODMERKI 

CEPIV 

CENA ZA 1 

ODMEREK 

 Namen: S cepljenjem  se izognemo resnim 

zdravstvenim zapletom, na primer akutni odpovedi 

jeter, cirozi ali raku jeter. Cepljenje je priporočljivo 

za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi, saj 

se oba virusa lahko prenašata spolno.  

Odmerjanje:  Cepljenje s tremi odmerki, drugi 

odmerek sledi prvemu po 1 mesecu, tretji pa čez 

najmanj 6 mesecev. 

(cena treh doz) 

 

7 Cepljenje proti tetanusu – od 28 leta starosti dalje  

Namen: Tetanus v vsakem primeru predstavlja nujno 

stanje, ki zahteva obravnavo v bolnišnici. Pomembno 

je hitro ukrepanje, še posebej, če bolnik proti tetanusu 

ni bil cepljen ali je preteklo že več kot deset let, odkar 

je prejel zadnji (obnovitveni) odmerek cepiva 

Odmerjanje:  Cepljenje z enim odmerkom na 10 let. 

V primeru poškodbe je cepljenje brezplačno. 

1x 10,95 EUR 
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Di Te Per (davica, tetanus, oslovski kašelj)  

Namen: Cepljenje proti tetanusu je priporočljivo za 

potnike, ki še niso bili cepljeni ali so bili cepljeni 

nepopolno ali če je od zadnjega odmerka popolnega 

cepljenja ali revakcinacije minilo več kot deset let, še 

zlasti, če obstaja tveganje za poškodbe (alpinizem, 

treking) 

Odmerjanje: 1x v odrasli dobi ob poškodbi 

1X 21,00 EUR 

 

9 HPV (humani papiloma virus) – za ženske in moške 

po 16 letu starosti.  

Namen:  HPV lahko povzroči predrakave spremembe 

genitalij, genitalne bradavice, rak zadnjika, rak grla , 

glave in rak materničnega vratu. Cepljenje je najbolj 

smiselno pred možno izpostavljenostjo okužb.  

3X 60,35 EUR 
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ŠT. CEPLJENJE PROTI OKUŽBI ODMERKI 

CEPIV 

CENA ZA 1 

ODMEREK 

Odmerjanje:  Cepljenje s tremi odmerki, drugi 

odmerek sledi prvemu po 2-3 mesecu, tretji pa čez 6-9 

mesecev. 

10 Norice  

Namen: Cepljenje proti noricam se opravi pri 

zaposlenih, ki še niso preboleli noric in so pri 

opravljanju dela izpostavljeni okužbi. 

Odmerjanje:  Cepljenje je sestavljeno iz dveh 

odmerkov, od katerih drugi odmerek sledi prvemu po 

vsaj 1 mesecu. 

2X 40,99 EUR 

 

11 Pnevmokok (pljučnica)   

Namen: Povzročitelj teh okužb je vse bolj odporen 

proti številnim antibiotikom, kar otežuje zdravljenje 

okužb, zato je njihovo preprečevanje s cepljenjem še 

toliko bolj pomembno. 

Odmerjanje:  Enkratno cepljenje. 

1X        54,87 EUR 
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Pnevmokok (pljučnica), 

Namen:  Cepljenje lahko prepreči razsoj bakterij v kri:- 

sepsa, pljučnica z bakteriemijo in meningitis, akutno 

vnetje srednjega ušesa, pa tudi pljučnico brez 

bakteriemije, sinuzitis … 

Odmerjanje:   Priporočen poživitveni odmerek po 70 

letu starosti. 

 

 

 

1X 18,00 EUR 

 

13 Rotavirusne okužbe 

Namen: Cepivo proti rotavirusu ščiti pred mnogimi tipi 

virusov, ki povzročajo drisko. 

Odmerjanje:   Cepljenje za otroke od 6 do 24 tedna 

starosti. Cepljenje je sestavljeno iz dveh odmerkov, od 

katerih drugi sledi prvemu po vsaj 4 tednih. Cepljenje 

mora biti zaključeno do 24 tedna starosti otroka. 

2X 80,00 EUR  

 

 

 

https://www.abczdravja.si/infekcijske-bolezni-vnetja/pnevmokokne-okuzbe-2/
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ŠT. CEPLJENJE PROTI OKUŽBI ODMERKI 

CEPIV 

CENA ZA 1 

ODMEREK 

14 Tifus 

Namen: ob potovanjih ali bivanju na rizičnem območju 

Odmerjanje:  enkratno cepljenje, poživitveni odmerek 

na 3 leta.  

1X 

 

23,85 EUR 

 

 

 

           Cene veljajo od 10.3.2022 dalje                                             Direktor                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                       dr. Denis Tomše 
 


