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Priporočila za cepljenje otrok proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in noricam s 

kombiniranim cepivom (OMRV) 
 
V skladu s Programom cepljenja in zaščite z zdravili je cepljenje proti ošpicam, mumpsu in 
rdečkam (OMR) obvezno za otroke od dopolnjenih 11 mesecev starosti in mora biti 
opravljeno do dopolnjenih 18 mesecev starosti ter za zamudnike. Cepi se s kombiniranim 
cepivom proti OMR. Drugi odmerek cepiva proti OMR je obvezen za vstopnike v 1. razred 
osnovne šole in za zamudnike. 
Cepljenje proti noricam je v skladu s Programom cepljenja »posebej priporočljivo za otroke, 
ki še niso preboleli noric, so pa v remisiji akutne levkemije ali so pri njih indicirani visoki 
odmerki kortikosteroidov ali imunosupresivnih zdravil zaradi bolezni ledvic, težke astme ali 
drugih bolezni ali pred presaditvijo organov ter po presaditvi krvotvornih matičnih celic. 
Cepljenje je priporočljivo tudi za otroke, katerih družinski člani imajo bolezenska stanja z 
okrnjeno imunostjo. Indikacijo za cepljenje in optimalen čas cepljenja v teh primerih postavi 
zdravnik ustrezne specialnosti. Cepljenje je priporočljivo tudi za vse otroke starejše od 12 
mesecev, ki še niso preboleli noric. Cepljenje se opravi z dvema odmerkoma cepiva v 
razmaku 6 tednov ali več (ne manj kot 4 tedne).«  
»Cepljenje proti noricam se v utemeljenih in dokumentiranih primerih, kjer indikacijo postavi 
zdravnik ustrezne specialnosti, plača iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.«  
 
Ker je v Sloveniji na voljo tudi kombinirano cepivo proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in 
noricam (OMRV) se starši lahko odločijo tudi za samoplačniško cepljenje s tem cepivom. V 
takem primeru naj otrok dobi prvi odmerek cepiva proti OMRV v starosti 11-18 mesecev, 
drugi odmerek pa 6 tednov do 3 mesece po prvem odmerku. V takih primerih otrok cepljenja 
proti OMR pred vstopom v šolo ne bo potreboval. 
Če je otrok (samoplačniško) cepljen s prvim odmerkom kombiniranega cepiva proti OMRV in 
nato čez 6 tednov revakciniran z monovalentnim cepivom proti noricam (samoplačniško), bo 
drugi odmerek cepiva proti OMR prejel v skladu s Programom cepljenja, pred vstopom v šolo 
(na stroške ZZZS). 
 
V primeru, da ima otrok v anamnezi ali v družini (starši, sorojenci) vročinske krče, naj 
praviloma dobi prvi odmerek cepiva ločeno, posebej proti OMR in posebej proti noricam, ker 
nekatere raziskave nakazujejo minimalno povečano tveganje za vročinske krče po prvem 
odmerku cepiva proti MMRV v starosti 12-23 mesecev v primerjavi z ločenim cepljenjem 
(posebej proti OMR in posebej proti noricam), ne pa po drugem odmerku.* 
_________ 
* CDC. Use of combination measles, mumps, rubella, and varicella vaccine. 
Recommendations of the ACIP. MMWR 2010;59(No. RR-3):1-12. 
 


