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Priporočila za cepljenje proti covid-19 za različne skupine prebivalcev* 

Skupina prebivalcev Priporočilo Opombe 

Otroci, stari od 6 mes.-4 leta 
 

Zdravi 
 

Osnovno cepljenje s tremi odmerki mRNA cepiva za 
otroke, ki so v stiku z osebami z večjim tveganjem za 
težek potek covid-19, ki jih ni mogoče učinkovito zaščititi 
s cepljenjem. 

 

Otroci s kroničnimi boleznimi Osnovno cepljenje s tremi odmerki** mRNA cepiva.  

Otroci, stari 5-11 let 
 

Zdravi Osnovno cepljenje z dvema odmerkoma mRNA cepiva za 
otroke, ki so v stiku z osebami z večjim tveganjem za 
težek potek covid-19, ki jih ni mogoče učinkovito zaščititi 
s cepljenjem. 

Osnovno cepljenje proti covid-19 je 
smiselno in varno tudi za ostale 
otroke, stare 5-11 let. 

Otroci s kroničnimi boleznimi Osnovno cepljenje z dvema odmerkoma** mRNA cepiva.  

Mladostniki, stari 12-17 let Zdravi Osnovno cepljenje z dvema odmerkoma mRNA cepiva ali 
dvema odmerkoma proteinskega rekombinantnega 
cepiva Nuvaxovid.   

Lahko prejmejo tudi poživitveni 
odmerek, če tako želijo. 

Mladostniki s kroničnimi 
boleznimi 

Osnovno cepljenje z dvema odmerkoma** mRNA cepiva 
ali dvema odmerkoma proteinskega rekombinantnega 
cepiva Nuvaxovid in en poživitveni odmerek# mRNA 
cepiva. 

 

Odrasli, stari 18-59 let Zdravi Osnovno cepljenje z dvema odmerkoma mRNA cepiva ali 
dvema odmerkoma proteinskega rekombinantnega 
cepiva Nuvaxovid in en poživitveni odmerek# mRNA 
cepiva. 

Lahko prejmejo tudi drugi poživitveni 
oz. sezonski poživitveni odmerek, če 
tako želijo. 

Posebej ranljivi kronični bolniki Osnovno cepljenje z dvema odmerkoma** mRNA cepiva 
ali dvema odmerkoma proteinskega rekombinantnega 
cepiva Nuvaxovid in dva poživitvena odmerka# mRNA 
cepiva oz. sezonski poživitveni odmerek. 

 

Odrasli, stari 60 let ali več in 
oskrbovanci DSO/SVZ 

 Osnovno cepljenje z dvema odmerkoma** mRNA cepiva 
ali dvema odmerkoma proteinskega rekombinantnega 
cepiva Nuvaxovid in dva poživitvena odmerka# mRNA 
cepiva oz. sezonski poživitveni odmerek. 

 

* Prebolevniki naj prejmejo naslednji priporočen odmerek cepiva vsaj 3 mesece po zadnjem prebolelem covid-19. 

** Težje imunsko oslabljene osebe prejmejo osnovno cepljenje s tremi odmerki mRNA cepiva. 
# Priporočen presledek med osnovnim cepljenjem in poživitvenim odmerkom ter med poživitvenima odmerkoma je vsaj 3 mesece.  

 

_______________ 
Podrobnejše informacije so na voljo v dokumentu Navodila in priporočila za cepljenje proti COVID-19 na naslednji povezavi:  

https://www.nijz.si/sl/cepljenje-proti-covid-19-za-strokovno-javnost  

  

https://www.nijz.si/sl/cepljenje-proti-covid-19-za-strokovno-javnost


 

Cepiva proti covid-19 in njihova odobrena uporaba 

* Prilagojena cepiva se glede na zaključke EMA lahko uporabijo tudi za osnovno cepljenje. 
#   Poživitveni odmerek lahko prejmejo osebe, pri katerih je minilo vsaj 3 mesece od zadnjega cepljenja ali prebolelega covida-19. 
$   Pri osebah, mlajših od 30 let, je namesto cepiva Spikevax priporočljiva uporaba cepiva Comirnaty ali Nuvaxovid. 
 

Cepljenje s cepivom proti covidu-19 in ostalimi cepivi se lahko opravi sočasno ali s kakršnimkoli presledkom.  

 

Cepivo 

 

Uporaba 

 

Starostne skupine 
 

6 m-4 leta          5-11 let            12-17 let           ≥ 18 let 

Osnovno cepljenje - 
presledki 

 

 
 
 
 

Pfizer, 
BioNTech 

 
mRNA cepivo 

Comirntay 3 osnovno cepljenje 
 

 
 

   3 odmerki 

      3 tedni    8 tednov   

Comirnaty 10 osnovno cepljenje 
poživitveni odmerek# 

 

 

   
 
 

2 odmerka 
                

                 3 tedni    

Comirnaty 30 osnovno cepljenje 
poživitveni odmerek# 

  







Comirnaty Original 
/Omicron BA.1* 

poživitveni odmerek#    

Comirnaty Original 
/Omicron BA.4-5 (15/15 μg)* 

poživitveni odmerek#    

Comirnaty Original 
/Omicron BA.4-5 (5/5 μg)* 

poživitveni odmerek#    

 

 
 

Moderna 
 

mRNA cepivo 

Spikevax$ osnovno cepljenje 
 
 

poživitveni odmerek# 

 

6-11let  
1/2 odm. 



 








 
 

2 odmerka 
           

                 4 tedni    

Spikevax bivalent Original 
/Omicron BA.1* 

poživitveni odmerek#   

 


Spikevax bivalent Original 
/Omicron BA.4-5* 

poživitveni odmerek#   







Janssen 
Johnson&Johnson  

 
vektorsko cepivo 

Jcovden 
 

osnovno cepljenje 
poživitveni odmerek# 

   



 
1 odmerek 

Novavax 
 

proteinsko cepivo 

Nuvaxovid 
 

osnovno cepljenje 
poživitveni odmerek# 

  

 




2 odmerka 

                 3 tedni    


