
 
Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož 

Telefon: (02) 741-09-00, Fax: (02) 741-09-99 
e-mail: uprava@zd-ormoz.si 

 
 

 

 

Ormož, dne 05.04.2022  

 
 

CEPLJENJE NAROČENIH OSEB  

PROTI COVID – 19  
 

 

Obveščamo vse zainteresirane posameznike, ki bi se želeli cepiti proti COVID – 19, da se 
predhodno naročijo pri svojem osebnem zdravniku ali na telefonsko številko cepilnega 
centra 051 627 906. 
 
 

ob petkih od 14.00 do 16.00   

v prostorih splošnih ambulant v Ormožu 
 

(Zdravstveni dom Ormož, Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož) 
 

 

V občini Sveti Tomaž in Središče ob Dravi cepljenja začasno ne bomo izvajali, vsi 

zainteresirani posamezniki se obrnite na cepilni center v Zdravstvenem domu Ormož. 

 

Vrste cepiv in njihova uporaba 

V Sloveniji je trenutno dostopnih šest cepiv proti covid-19: 

- mRNA cepiva: Comirnaty 30 in Comirnaty 10 (Pfizer/BioNTech) ter Spikevax 

(Moderna); 

- vektorski cepivi: Vaxzevria (AstraZeneca) in Janssen (Johnson&Johnson)  

- proteinsko cepivo: Nuvaxovid (Novavax) 

 

Cepivo Comirnaty 30 (Pfizer) je registrirano za cepljenje oseb starih 12 let in več, cepivo 

Spikevax (Moderna) pa za osebe stare 6 let in več (polovičen odmerek za 6-11 let), vendar 

se cepivo Spikevax priporoča predvsem za starejše od 30 let.  

Cepivo Comirnaty 10 je registrirano za otroke stare 5-11 let. 

Cepiva Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (J&J) in Nuvaxovid (Novavax) so registrirana za 

cepljenje oseb starih 18 let in več. 

 

Za poživitveni odmerek se uporabi mRNA cepivo: 

Comirnaty 30 (Pfizer) – poln odmerek; za osebe stare 12 let in več; 

Spikevax (Moderna) – polovičen odmerek (0,25 ml); predvsem za osebe starejše od 30 let. 

 

 

 

 



Tretji dodaten odmerek je priporočen za posebej ranljive kronične bolnike stare 5 let in 

več.  

Za dodaten odmerek se uporabi mRNA cepivo vsaj 4 tedne po cepljenju z drugim 

odmerkom: 

Comirnaty 30 (Pfizer) – poln odmerek, za osebe stare 12 let in več; 

Comirnaty 10 (Pfizer) – poln odmerek, za otroke stare 5-11 let; 

Spikevax (Moderna) – poln odmerek, predvsem za osebe starejše od 30 let. 

 

Priporočen presledek med osnovnim cepljenjem in poživitvenim odmerkom je za osebe, 

polno cepljene z mRNA cepivom ali osebe, cepljene z »mešano shemo« (Vaxevria + mRNA 

cepivo), 3-6 mesecev po drugem odmerku. 

Osebe, polno cepljene z vektorskim cepivom, prejmejo poživitven odmerek vsaj 2 meseca 

po osnovnem cepljenju.  

 

Cepljenje oseb, ki so dokazano prebolele covid-19, je priporočljivo opraviti 1-6 mesecev po 

preboleli bolezni.  

Cepljenje oseb, ki so dokazano zbolele za COVID-19 po cepljenju s prvim 

odmerkom, je priporočljivo 3 do 6 mesecev po začetku bolezni. 

Za osebe, ki so dokazano prebolele covid-19 in so bile polno cepljene (3 dogodki: 2x 

cepljenje, 1x prebolelost oz. 2 dogodka: 1x cepljenje (Janssen), 1x prebolelost – ne glede 

na zaporedje dogodkov), je priporočljivo cepljenje s poživitvenim odmerkom 3-6 

mesecev po zadnjem dogodku. 

 

 

Cepljenje proti covid-19 je brezplačno za zavarovane osebe obveznega zdravstvenega 

zavarovanja, s stalnim ali začasnih prebivališčem v Republiki Sloveniji.  

 

Na cepljenje pridite zdravi. S seboj prinesite kartico zdravstvenega zavarovanja in osebni 

dokument. 

 

Za vse informacije glede cepljenja smo vam na voljo na: 

- tel. številki: 051 627 906 ali email: narocanje@zd-ormoz.si 

 

Cepilni center ZD Ormož 


