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POVZETEK 

V tej raziskovalni nalogi sva želela spoznati nekaj več o koronavirusu, kakšen je dejanski 
odnos do njega, kako se prenaša, kakšen je odnos ljudi do obolelih prijateljev, znancev. Ali se 
je življenje ljudi v korona času spremenilo? Se držijo ukrepov? Na splošno, veliko je bilo 
vprašanj, na katere sva želela dobiti odgovore. Delovanje virusa naju zelo zanima, zato sva se 
odločila, da o tem izveva nekaj več.  
Spoznati pa sva želela tudi delo, ki ga potrebuješ pri raziskovanju. Poleg tega pa sva pridobila 
veliko novih izkušenj. 
V raziskovalnem delu sva se odločila za anketo, ki so jo izpolnili starši učencev naše šole. Za 
pomoč pri iskanju neznanega pa sva povprašala našega zdravnika, dr. Jaka Strela in z njim 
opravila kratek intervju. Pomagala nama je tudi gospodična Alja Homec, s katero sva opravila 
pogovor o prebolevanju koronavirusa. 
 
Ključne besede: virus, koronavirus, NIJZ 
 
 
 

ZAHVALA 
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1 UVOD 

V začetku 7. razreda sva se odločila, da bova izdelala raziskovalno nalogo. Za raziskovalno 
nalogo sva se odločila, da si pridobiva nove izkušnje in nova spoznanja, ki jih v šoli, doma ali 
v literaturi težko najdeš. Izbrala sva si temo koronavirus. Za pomoč sva prosila učiteljico 
biologije in gospodinjstva Mojco Miklavčič, ki je z veseljem odgovorila, da bo najina mentorica.  
Temo sva izbrala na podlagi najine želje po večjem znanju o tem virusu. Del odločitve pa je 
prispevalo tudi zanimanje o virusu, njegovem delovanju, kako se prenaša, kdo so oboleli, 
kakšna je smrtnost, ali lahko zbolijo tudi otroci … 
Večina ljudi je o virusu seznanjena iz medijev. Midva pa sva želela izvedeti, kako virus vpliva 
na najino mesto, Žiri. 
Namen najine raziskovalne naloge je spoznati in raziskati, kakšno je življenje v korona času v 
Žireh, koliko Žirovcev je zbolelo za omenjenim virusom, ali so med njimi tudi otroci, je obolelo 
več moških ali žensk, ali Žirovci spoštujejo ukrepe in se jih držijo … 
 
Najine hipoteze so: 
 
1. hipoteza: Žirovci se držijo priporočil ter zaščitnih ukrepov. 

2. hipoteza: V Žireh je okuženih več moških kot žensk. 

3. hipoteza: V Žireh ni okuženih otrok. 

4. hipoteza: V Žireh je odstotek okuženega prebivalstva precej majhen. 

5. hipoteza: Žirovci imajo dobre stike s prijatelji, znanci…, ki so preboleli koronavirus. 

 
Slika 1: Koronavirus 

 
Slika 2: Žiri 
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2 TEORETIČNI DEL  

2.1 KORONAVIRUS – SPLOŠNO 

Sars – Cov-2 se je prvič kot pljučnica pojavil decembra 2019 v Vuhanu na Kitajskem. Bolezen, 
ki jo virus povzroča, imenujemo Covid 19. Virus se prenaša s kužnimi kapljicami, ki nastanejo 
pri kihanju, kašljanju, govorjenju, petju in pospešenemu dihanju okužene osebe. Do okužbe 
lahko pride tudi prek okuženih površin. Virus na neživih predmetih preživi nekaj dni. Do okužbe 
pride, ko virus prenesemo do sluznice v nosu, do ust ali do oči. Tveganje za okužbo predstavlja 
razdalja krajša od dveh metrov in zadrževanje v zaprtih prostorih. Z novim virusom se lahko 
okužijo tako starejše kot mlajše osebe. Rezultati raziskav kažejo, da so pri prebolelih osebah 
v krvi prisotna protitelesa, a še ni znano, kako dolgo v krvi ostanejo. Koronavirus se razlikuje 
od pljučnice in gripe. Druge alergije ali lažja oblika astme ne predstavljata tveganja za težji 
potek bolezni Covid 19. Bolniki z raznimi kroničnimi boleznimi, s težjo obliko astme in kadilci 
pa predstavljajo veliko tveganje za hitrejšo okužbo in težji potek bolezni. 
Veliko je različnih podatkov, zaradi česa je izbruhnil. Zanesljiv pa je podatek, da je izbruhnil v 
Vuhanu. Koronavirus se je postopoma iz Kitajske razširil po celem svetu. Največje žarišče v 
Evropi je bila sosednja Italija. V Bergamu, na nogometni tekmi, se je okužilo 93 ljudi. Počasi 
se je širil po ostali Italiji. 
Kaj kmalu so Italijani sprejeli najstrožje ukrepe. 13. novembra 2020 je bil dan, ki velja za najbolj 
okužen dan, in sicer kar 40 902. Ko sva spremljala novice iz Italije, naju je bilo malce strah, saj 
virusa še nisva poznala. Spremljala sva medije, časopise … 
In kaj kmalu se je virus pojavil tudi v Sloveniji. Prav čudno bi bilo, če bi Slovenijo zgrešil. Redno 
sva poslušala poročila, da sva dobila podatke, kakšno je stanje koronavirusa v Sloveniji. Še 
bolj pa naju je zanimalo stanje najinega domačega mesta, Žiri. 16. marca 2020 so v Sloveniji 
razglasili epidemijo. Nihče praktično ni vedel, kaj se bo zgodilo ter kako bodo stvari potekale. 
Z epidemijo je vlada postopoma zaostrovala ukrepe: nošenje zaščitnih mask, šola na daljavo, 
razkuževanje rok, odprte le trgovine za nujno življenje, zaprtje mej … Stanje je bilo zelo resno. 
Bila sva kar prestrašena, saj nisva vedela, kaj vse to pomeni. To stanje je trajalo do konca 
maja. Potem so počasi začeli sproščali ukrepe. Ko sva mislila, da je vsega konec, pa sva 
izvedela, da je v začetku septembra zopet izbruhnil koronavirus. 
Bilo je čedalje slabše. Teden dni pred jesenskimi počitnicami smo šolarji že imeli pouk na 
daljavo. To je trajalo do februarja 2021, ko so v šolske klopi sedli najprej najmlajši, potem pa 
še mi. Zopet so zaprli meje med regijami. Odprte so bile le trgovine z naj nujnejšimi 
potrebščinami, bencinske črpalke, lekarne, … Živeli smo v mehurčkih. Družiti se nismo smeli. 
Druženje je bilo dovoljeno le v božično – novoletnem času. Takrat sta se lahko družila dva 
mehurčka. Najslabši dan je bil 6. januarja 2021, ko je bilo kar 3 354 okuženih. Krivulja se kar 
ni in ni hotela obrniti navzdol. No, in končno je napočil dan, ko je krivulja le začela počasi 
padati. Od tega časa dalje je okuženih vedno manj. Nekateri ukrepi so sproščeni. Upava in 
želiva, da bo epidemije kmalu konec. 
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2.2 UKREPI 

V Sloveniji je vlada zaradi širitve koronavirusa uvedla številne ukrepe ter zakone za zajezitev 
virusa. Nekateri so bolj, nekateri manj učinkoviti. Vendar brez njih ne bi bili tako uspešni pri 
zajezitvi bolezni. Nekaj ukrepov: 
- kakršnokoli druženje je prepovedano (razen z družino, v božičnem času, v dveh mehurčkih), 
- nošenje maske je obvezno v trgovinah, delovnem okolju …, 
- nekaj časa je veljal ukrep, da je masko potrebno nositi tudi zunaj, 
- šole, vrtci, izobraževalne ustanove so zaprte, 
- vsi krožki, treningi so prepovedani, 
- odpadejo tudi tekme nižjih lig, 
- občasno je omejeno gibanje na občine. 
 
Skratka, ukrepi se glede na stanje zaostrujejo in sproščajo. 

 
Slika 3: Zaščita pred koronavirusom 

2.3 KORONAVIRUS STATISTIKA 

Zaenkrat je koronavirus v Sloveniji povzročil dva vala. Prvi se je začel marca 2020 ter končal 
junija istega leta. Drugi pa je bil bistveno večji. Začel se je septembra 2020. V Sloveniji je bilo 
7. 1. 2021 približno 130 000 potrjenih okužb, smrti 2.922 ter približno 109 000 ozdravelih. Od 
sredine marca pa vse do avgusta 2020 so bile okužbe s koronavirusom bistveno nižje kot od 
septembra 2020 do januarja 2021. Na svetu pa je bilo (7. 1. 2021) 88 mio. potrjenih okužb s 
koronavirusom, 49.1 mio. ozdravelih ter 2 mio. smrtnih primerov Na dan, 7. 1. 2021, je bila 
rekorderka ZDA, ki je imela 22 mio primerov pozitivnih, neznano ozdravelih ter 3 022 smrtnih 
primerov. 

 
Slika 4: Rast okužb s koronavirusom 



Dolenc N., Kavčič E.: KORONAVIRUS V ŽIREH: raziskovalna naloga. Osnovna šola Žiri, 2021 

4 

 

2.4 SIMPTOMI COVID-19 

Znaki oz. simptomi okužbe s covid-19 se pojavijo v večini primerov šele 5-7 dni po okužbi. Če 
opazite katerega koli od naštetih pogostih ali resnih znakov, je potrebno o tem takoj obvestiti 
svojega zdravnika. 
 
Pogosti znaki: 
- vročina, 
- suh kašelj, 
- utrujenost, 
- izguba vonja in okusa. 
 
Resni znaki: 
- težave pri dihanju ali izguba sape, 
- bolečine ali pritisk v prsih, 
- izguba zmožnosti govora ali 
premikanja.  
 
Manj pogosti znaki: 
- bolečine, 
- boleče grlo, 
- diareja, 
- glavobol, 
- srbečica ali razbarvanost prstov. 

 
Slika 5: Znaki okužbe s koronavirusom 

2.5 KORONAVIRUS – VPLIV NA LJUDI 

Ljudi po celi Sloveniji je pretresla novica o koronavirusu. Ta epidemija jih je precej prestrašila 
in zaradi nje so postali zaskrbljeni. Veliko ljudi, ki živijo ˝sami˝, je padlo v depresijo. 

 
Slika 6: Osamljenost med koronavirusom 

Po eni strani pa je koronavirus ljudem dal možnost, predvsem družinam, da se družijo skupaj. 
V tem času so se več pogovarjali, se igrali, kuhali različne obroke, hodili na sprehode, skratka 
našli so čas zase in družino. Po drugi strani pa so nekatere družine doživele negativni učinek 
koronavirusa – ker je bila družina dan za dnem skupaj, se niso znašli – prišlo je do raznih 
nesoglasij, sporov in prepirov, nekateri člani so občutili duševne pritiske in čustvene težave, 
otroci so pogrešali druženje s prijatelji, šolo, obiske pri babicah in dedkih … 
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Ena izmed ranljivih skupin so starostniki, predvsem tisti, ki živijo v domu za starejše. Bili so 
osamljeni, saj svojih družinskih članov, prijateljev, znancev niso videli že zelo dolgo. Tudi pri 
njih se pojavljajo razne psihične težave. 

2.6 KORONAVIRUS – NIJZ 

NIJZ je okrajšava za Nacionalni inštitut za javno zdravje. Ima dolgoletno tradicijo, saj začetki 
njegove dejavnosti segajo v začetek prejšnjega stoletja. 16. julija 1923 je bil v Ljubljani 
slovesno odprt Higienski zavod. Leta 1974 je bil sprejet zakon o Zavodu SRS za zdravstveno 
varstvo, leta 1985 pa se je Zavod SRS za zdravstveno varstvo z Zavodom za socialno 
medicino združil v enoten Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo (UZZSV). 
Leta 1992 je bil z vladnim sklepom ustanovljen Inštitut za varovanje zdravja RS. 
Leta 2013 je Vlada RS sprejela sklep o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki 
je pričel veljati s 1. 1. 2014. 
NIJZ deluje v več programih ter projektih, npr.: program SVIT, program Skupaj za zdravje, 
Slovenska mreža zdravih šol, Živimo zdravo; od projektov pa CARE, SOPA, Kuhajmo zdravo 
in okusno. To je le nekaj programov in projektov, s katerimi se ukvarja NIJZ. 
V zadnjem času pa je aktualno spremljanje koronavirusa. Na Nacionalnem inštitutu za javno 
zdravje ves čas spremljajo dogajanje v zvezi z izbruhom novega koronavirusa. Na tem mestu 
objavljajo aktualne in ključne informacije ter priporočila za zaščito zdravja prebivalcev. 

 
Slika 7: NIJZ 

 
Slika 8: Cepljenje 
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3 RAZISKOVALNI DEL 

3.1 METODOLOGIJA  

Kot najino prvo raziskovalno metodo sva si izbrala anketo. Dostopna je bila v spletni učilnici 
OŠ Žiri in namenjena staršem učencev šestih in sedmih razredov. 
Nato sva uporabila drugo metodo, intervju. Da bi ugotovila čim več, sva se odločila, da opraviva 
intervju z g. doktorjem Jako Strelom. S tem intervjujem sva dobila veliko pomembnih podatkov, 
ki so nama pomagali pri raziskovalni nalogi. 
Najina tretja metoda pa je bil pogovor z gospodično Aljo Homec. V tem pogovoru sva izvedela, 
kakšen je bil potek bolezni pri njej. Ni imela najhujših oblik, ampak je imela simptome podobne 
gripi ali virozi. Njeni bolezenski znaki so bili: slabost, glavobol, povišana telesna temperatura, 
bruhanje, bolečine v mišicah in vrtoglavica. 

3.1.1 Opis vzorca raziskave 

Anketo se reševali starši učencev 6. in 7. razreda. Glede na veliko število izpolnjenih anket, je 
bilo pravilno izpolnjenih le 72. Od tega jih je večina (77 %) žensk in nekaj (23 %) moških. 

 

 
Graf 1: Spol anketirancev 

Zanimala naju je tudi starost anketirancev. Večina anketirancev (38 %) je bilo starih od 35 do 
40 let; nekaj manj (35 %) jih je bilo starih med 40 in 45 let, še manj (23 %) pa več kot 45 let. 
Najmanj vprašanih (5 %) je bilo starih manj kot 35 let. 
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Graf 2: Starost anketirancev 

Da bi izvedela še več, sva se odločila za intervju z Jako Strelom, dr. med., ki je zaposlen v 
Zdravstvenem domu v Žireh.  
Gdč. Alja Homec je po poklicu medicinska sestra in je zaposlena v UKC Ljubljani. Z velikim 
zanimanjem sva sledila pogovoru, v katerem sva zvedela, kako se je soočila z boleznijo. 

3.1.2 Opis merskega instrumenta 

Iz ankete sva želela izvedeti, kako se prebivalci Žirov soočajo s koronavirusom. Anketo, ki sva 
jo objavila na spletu, so reševali starši otrok 6. in 7. razreda (Priloga 1). Starši učencev naše 
šole so reševali anketo v času od 11.1. – 15.1.2021. V uvodu sva se predstavila in povedala, 
kakšno temo za raziskovalno nalogo sva izbrala. Anketa je obsegala 13 vprašanj in je bila 
anonimna. Nekaj vprašanj je bilo zaprtega tipa, nekaj pa odprtega – v tem primeru so 
anketiranci odgovor napisali sami. 
Prvi dve vprašanji se nanašata na starost ter spol. Ostala vprašanja v anketi se nanašajo na 
koronavirus v Žireh, npr. kako se spopadate s koronavirusom, se držite varnostnih ukrepov, 
priporočil … Anketo je izpolnilo 284 ljudi. Od tega jih je pravilno izpolnilo anketo le 72. 212 ljudi 
(staršev) ankete ni vzelo resno, ampak je pisalo le nesmiselne odgovore. Za starše sva se 
odločila zato, ker sva predvidevala, da bodo bolj zavestno ter natančno 
Pri intervjuju sva si zapisala oporne točke, ki sva jih zastavila zdravniku. Glede na oporne točke 
sva že vnaprej napisala vprašanja (Priloga 2). Vprašanja sva mu po mailu poslala v mesecu 
decembru 2020. Zaradi obilice dela nama je zdravnik odgovore posredoval v mesecu januarju 
2021. 
Zanimalo naju je, kaj sploh je covid-19 in kako ugotovijo, da je oseba okužena s 
koronavirusom, če pri prebolevanju ni imela znakov okužbe. Nato sva ga povprašala o 
njegovem osebnem mnenju glede ukrepov za zajezitev okužb in glede posega le teh v 
človekove pravice. Beseda je tekla tudi o stanju okužb v Žireh.  
Gdč. Alja Homec pa nama je v pogovoru zaupala, kako je potekala bolezen pri njej. Pogovor 
z njo je potekla v mesecu januarju 2021. 
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3.1.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

Ko sva sestavila anketo, sva jo objavila v spletni učilnici za naravoslovje 6. in 7. razreda. Rok 
oddaje izpolnjene ankete je bil teden dni. 
Intervju je potekal preko elektronske pošte. Najprej sva navezala stik preko elektronske pošte 
in se dogovorila, kako bo potekalo najino delo. Po elektronski pošti sva mu poslala sva 
vprašanja in po določenem času prejela odgovore.  
Pogovor z Aljo Homec pa je potekal v živo, ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov. 

3.1.4 Obdelava podatkov 

Ko sva dobila izpolnjene ankete, sva jih najprej analizirala. Vse odgovore sva vnesla v graf. 
Odločila sva se za stolpčni diagram in tortni grafikon. 
S pomočjo intervjuja z gospodom doktorjem Jako Strelom sva izvedela natančne podatke o 
koronavirusu. 
Pri pogovoru z gospodično Aljo Homec sva si zapisovala odgovore. 

3.2 REZULTATI  

V nadaljevanju bova predstavila rezultate najine ankete, prikazane v tortnem grafu, nekatere 
pa v stolpčnem diagramu. Odgovori na vprašanja so prikazani kot delež, ponazorjeni so z 
različnimi barvami in z izmerjenimi odstotki. 

 
1. Ali veste, da se je koronavirus razširil v Žireh? 

 
Graf 3: Vest o širjenju koronavirusa v Žireh 

Večina vprašanih (98%) ve, da se je koronavirus razširil tudi v Žireh. Le redki (2 %) pa tega ne 
vedo. 
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2. Ali imate svojca, prijatelja, znanca, ki je (bil) okužen z novim koronavirusom? 

 
Graf 4: Okuženost med svojci, prijatelji in znanci 

Večina vprašanih (85 %) ima prijatelja, sorodnika, znanca, ki je okužen z novim 
koronavirusom. Redki (14 %) nimajo prijatelja, sorodnika, znanca, ki je okužen z novim 
koronavirusom. Le eden (1 %) na to vprašanje želel odgovoriti. 
 
3. Je (bil) okuženi moški ali ženska? 

 
Graf 5: Okuženost po spolu 

Več (52 %) okuženih je žensk kot moških (48 %). 
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4. Kako ste se odzvali na novico, da je vaš bližnji, prijatelj, znanec pozitiven? 

 

Graf 6: Sprejem novice o okuženosti prijatelja 

Skoraj polovica anketirancev (48 %) je novico sprejelo razumljivo oziroma času primerno. 33 
% anketirancev je to novico sprejelo s strahom, saj niso vedeli, kako bo okužen preboleval 
koronavirus. Med anketiranci je bilo kar 19% takih, ki so bili presenečeni, ko so zvedeli, da je 
njihov znanec, prijatelj pozitiven. 

5. Kako hitro se je šel testirati? 

 
Graf 7: Kdaj se je testiral? 

Anketiranci (92 %) so na to vprašanje odgovorili, da je oseba odšla na testiranje po kazanju 
simptomov oz. v roku treh dni. Manjši delež (8 %) obolelih pa je vedelo, da so okuženi in se 
niso šli testirati (v družini je bil že en član pozitiven). 
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6. Kako pogosto ste bili z okuženo osebo v kontaktu med karanteno? 

 
Graf 8: Pogostost stika z okuženo osebo 

65 % anketirancev je bilo v kontaktu z okuženo osebo velikokrat (vsaj dvakrat na teden). Le 
35 % anketirancev pa nikoli oz. zelo redko. 
 
7.V kakšnemu kontaktu (pogovori preko mobitela, sms sporočila, mail, videokonference 
….)? 

 
Graf 9: Vrsta stika z okuženo osebo 

Anketiranci so bili v stiku z okuženo osebo preko sms, mailov, videokonferenc (77 %); nekateri 
pa so v službi imeli sodelavce, ki še niso vedeli, da so pozitivni, ampak tako kot pri vseh, so 
upoštevali predpisano razdaljo. 
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8. Spoštujete ukrepe in se jih držite? 

 
Graf 10: Spoštujete ukrepe in se jih držite? 

97 % anketirancev se drži ukrepov. Obstajajo pa tudi taki, ki se jih ne držijo (3 %). 
 
9. Ste seznanjeni s približnim številom okužb v Žireh? 

 
Graf 11: Seznanjenost s številom okužb v Žireh 

¾ ali 75 % Žirovcev je seznanjenih s številom okužb v Žireh. ¼ ali 25 % Žirovcev pa ne ve, 

koliko obolelih je v Žireh. 
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10. Kako na vas vpliva širjenje koronavirusa (npr.: ste opazili spremembe pri sebi, se 
je spremenil odnos v vaši družini, kakšen je odnos do prijateljev, znancev, 
sodelavcev)? 

 
Graf 12: Kako na vas vpliva širjenje koronavirusa? 

Na 22% anketirancev širjenje koronavirusa ne vpliva. 78% anketirancev pa pravi, da opažajo 
nekatere spremembe, npr.: so naveličani, zdolgočaseni, pogrešajo druženje, prijatelje, znance  
 
11. Ste še vedno v dobrih odnosih s prijatelji, znanci, sodelavci, ki so preboleli covid? 

 

Graf 13: Odnos s prijatelji po preboleli bolezni 

Prav vsi anketiranci so ostali v dobrem odnosu s prijatelji, ki so preboleli covid. 
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3.3 INTERVJU Z dr. JAKO STRELOM 

 
Slika 9: Dr. Jaka Strel, zdravnik družinske medicine 

Dr. Jaka Strel nama je povedal, da gre pri Covid 19 za koronavirusno bolezen, ki jo povzroča 
SARS COV-2. Problem virusa je, da 80 % oseb preboli infekcijo z blažjimi simptomi, kar 
omogoča hitro širjenje med osebami (kapljično). Javno zdravstveni problem nastane zaradi 20 
% okuženih, ki okužbo prebolevajo s hujšim ali hudim potekom in potrebujejo bolnišnično 
zdravljenje. SARS COV-2 naj bi prešel na človeka od živali. Kar ni nov dogodek. Podobne 
pandemije, sicer v manjših obsegih, so se že dogajale v preteklosti. 
Vprašala sva ga, ali se mu zdijo ukrepi za zajezitev koronavirusa primerni. Pravi, da bi lahko 
bili ukrepi bolj sorazmerni z dogajanjem na terenu in pametno načrtovani ter usklajeni. Če 
pogledamo epidemiološko sliko po Sloveniji, je različna, ob enakih ukrepih. Imamo občine z 
zelo malo okužbami, na drugi strani občine, kjer je okužb veliko. Zato bi morali iskati vzroke za 
te razlike in z ukrepi nastopati v lokalnih skupnostih. Pravi, da se prav tako sprejema in 
spreminja preveč ukrepov v zelo kratkem časovnem obdobju. Manjkajo tudi veščine kriznega 
komuniciranja, kjer je pomembno, da so informacije in navodila jasna in skrbno odmerjena ter 
konsistentna. Izpostavil je, da bodo posledice ukrepov vidne na srednji in dolgi rok, kjer bodo 
najbolj izpostavljene populacije otrok in mladih, tako na telesno gibalnem področju, kot tudi 
duševnem zdravju. Kot primer je navedel podatke Športno vzgojnega kartona – v zadnjem 
desetletju smo obrnili trend debelosti navzdol, v samo 3 mesecih (po 1. valu epidemije) je 
porast eksponenten. Posledice na zdravje populacije bodo dolgoročne. Za populacijo odraslih 
bodo posledice prav tako dolgoročne, saj je trenutno odkrivanje (zdravstvena preventiva) in 
diagnostika kroničnih bolezni praktično ustavljena. Zdravljenje sicer poteka dokaj nemoteno, 
vendar daleč od optimalnega. Za primer poglejmo statistiko novo odkritih primerov raka v 
Sloveniji, ki je za približno 40 % nižje kot lani. Podobno je za ostale bolezni. Kasneje kronično 
bolezen odkrijemo, slabši je izhod zdravljenja. 
Omenil je tudi, da ukrepi močno posegajo v človekove pravice. 
Prisotnost koronavirusa se v zdravniškem poklicu kaže tako, da je bistveno več 
administrativnega dela in dnevnega prilagajanja na nova pravila, za katera pogosto izvedo iz 
medijev, dopisi uradnih inštitucij pa sledijo z nekaj dnevno zamudo. 
Obravnava pri osebnem zdravniku poteka tako kot pred epidemijo, edina razlika je, da med 
obravnavo nosimo maske. To je svojevrstna omejitev, saj ne vidimo mimike obraza, kar otežuje 
komunikacijo s pacientom. 
Velika sprememba je nastala pri dostopnosti do ambulante, saj se je za vse preglede, razen 
nujnih, potrebno naročiti. To otežuje stik z zdravnikom in zdravstvenim osebjem predvsem 
starejšim osebam, ki niso vešči novejših informacijskih tehnologij in za komunikacijo z 
ambulanto uporabljajo predvsem telefon. Zaradi obilice klicev je bila v krajšem obdobju 
dostopnost do obravnave pri osebnem zdravniku motena. Z ustrezno komunikacijo in 
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strpnostjo bomo rešili tudi tovrstne probleme. Treba je vedeti, da je spreminjanje navad 
dolgotrajni proces. 
Kot naslednje sva ga spraševala o stanju okužb v Žireh. Odgovoril nama je, da je v Žireh okužb 
glede na okoliške občine relativno malo. V zadnjem obdobju je prirast novo okuženih sicer 
pozitiven, ampak še vedno bistveno nižji kot v sosednjih občinah. V času najvišje okuženosti 
smo imeli med 35 in 45 aktivno okuženih. V zadnjem obdobju je trend prirasta okužb skoraj 4 
%, kar je bistveno več kot v začetku decembra, ko je bil 1,8 %. 
V Žireh imamo srečo, da je delež starejših okuženih oseb nizek, zato je bilo tudi zapletov 
bolezni (hospitalizacij) relativno malo. 
Glede otrok nimam točnih informacij, oziroma so manj zanesljive, saj se otroke relativno redko 
testira za covid 19. Je pa delež nizek. 
COVID sledilnik je relevanten vir informacij, ki so kvalitetno in jasno podane. 
Zanimalo naju je tudi, kako ugotovijo, da je oseba že prebolela COVID-19, če prej ni imela 
bolezenskih znakov. Povedal nama je, da je potrebno opraviti laboratorijsko serološko 
testiranje krvi, kjer so vidni deleži protiteles (IgM in IgG). 
Na vprašanje, kako so se Žirovci sprijaznili z boleznijo in kakšen odnos imajo do nje, je 
odgovoril, da večina oseb ni imela težav. Bolj je zaskrbljujoče, da je bolezen v začetku 
spremljala stigma. To je bilo skoraj bolj obremenjujoče kot sama bolezen. Človek je socialno 
bitje in če mu prepoveš stike z drugimi osebami, celo z domačimi in mu zapoveš, da mora 
ostati zaprt doma (izolacija), je to za marsikoga hudo breme. Najhuje je za ljudi s socialnega 
roba in tiste, ki nimajo dobre socialne mreže. 
Za konec sva ga vprašala po njegovem mnenju glede koronavirusa. In povedal je, da to ni prva 
pandemija, s katero se človeštvo sooča, bolj je pomembno, kaj se bomo naučili in kako bomo 
iz krize kot družba prišli. 
Spoznali smo, da sta dober javno zdravstveni sistem, solidarnost med ljudmi in človekove 
pravice izredno pomembne. Kaj nam pomenijo medosebni stiki in kako hitro se lahko stvari, ki 
so nam samoumevne, spremenijo. 
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3.4 POGOVOR Z GDČ. ALJO HOMEC – osebo, ki je bila okužena s 

koronavirusom 

Pogovor s prijateljico Aljo, ki je bila okužena s Covid-19 decembra lani. Zaposlena je v 
operacijskem bloku Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.  
 
Alja se je s koronavirusom okužila v službi, in sicer med operacijo, v kateri je sodelovalo 9 ljudi. 
Okužilo se je 5 ljudi, kljub temu, da so nosili kirurške maske in vsa ostala zaščitna sredstva. 
Znaki bolezni so se ji pokazali po petih dneh. Čutila je bolečine v mišicah in imela je povišano 
telesno temperaturo. Poklicala je v službo in prosila za test. Le ta je pokazal na okužbo s 
koronavirusom. V naslednjih dneh je izgubila še vonj in okus. Bolezen je izginila po 12 dneh 
okužbe. Zdravila se je tudi z aspirinom, saj ta odpravlja strdke v žilah, ki jih med drugim 
povzroča koronavirus. Prav tako pri bolezni pomagajo vitamin D, selen in cink, ki krepijo 
imunski sistem. Zaradi okužbe ni hodila v službo. Okužila je le svojega moža, ki pa je imel lažji 
potek bolezni kot ona sama. V službi imajo posebne ukrepe, če je pacient okužen s Covid-19. 
V primeru, da je tak pacient operiran, je v ekipi potrebno več ljudi, potrebna je dodatna zaščitna 
oprema, poleg kape, maske, sterilnih rokavic in sterilnega plašča potrebujejo še dodaten plašč, 
posebno masko, očala, in dodatne sterilne rokavice. Pod vso to opremo je zelo vroče in zares 
je težko delati v takih pogojih. 
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4 RAZPRAVA  

Koronavirus, bolezen sodobnega časa. Kaj je to koronavirus? Kako se razmnožuje? Kako hitro 
se širi? Kdo se lahko okuži? Na kakšen način? Kje se je pojavil? Vse to in še marsikaj naju je 
zanimalo. Veliko sva izvedela iz medijev. Prebirala sva tudi različne spletne strani, kjer sva 
dobila še kakšen podatek. Tudi kaj zanimivega sva izvedela od starejših. Vse to je bil razlog, 
da sva se odločila, da koronavirus malo bolje spoznava. 
Za začetek najinega raziskovalnega dela sva se odločila , da izvedeva anketo. Anketo so rešili 
starši učencev naše šoli. Vrnjene ankete sva pregledala in rezultate prikazala s pomočjo 
grafov. Dobila sva zanimive podatke. Vest, da se je koronavirus pojavil v Žireh, se je hitro širila 
po Žireh. Žirovci so bili seznanjeni s tem in so dnevno spremljali podatke o številu okuženih. 
Rezultat ankete kaže, da skoraj vsak Žirovec imel prijatelja, znanca, sodelavca ali sorodnika, 
ki je bil na testu pozitiven. Zelo naju je presenetil rezultat iz ankete, da je bilo v Žireh več 
okuženih žensk kot moških.4.vprašanje. Ker so Žirovci odgovorni in spoštujejo ukrepe, so 
opravili test, ko prepoznali simptome.6.vprašanje. Anketiranci so bili v stiku z pozitivnimi 
prijatelji, znanci preko sms sporočil, videokonferenec, poklicali so jih po telefonu, napisali so 
maile,….3/4 Žirovcev meni, da pogrešajo svoje prijatelje, radi bi se družili, šli z njimi na 
sprehod, izlet ali na kavo. Ker to ni mogoče, ostajajo doma, se dolgočasijo, skratka naveličani 
so tega stanja. Žirovci kot Žirovci pa ohranjajo dobre stike s prijatelji, ki so preboleli 
koronavirus. 
Tudi s pomočjo intervjuja z zdravnikom sva izvedela veliko zanimivega in novega. Presenetil 
naju je podatek, ko je zdravnik omenil, da nima točnih podatkov, koliko je okuženih otrok. 
Povedal nama je, da malo otrok testirajo. Odstotek okuženih otrok je majhen. Prav tako je 
majhen odstotek starejših občanov. Ta podatek naju je zelo razveselil. Med drugim je omenil 
tudi problem obravnave ostalih bolnikov pri zdravniku. V začetku epidemije so imeli kar nekaj 
težav, ki so jih potem z ustrezno komunikacijo in strpnostjo rešili. 
Zanimalo naju je, kako se počuti oseba, ki je prebolela koronavirus. Za pogovor sva prosila 
najino prijateljico Aljo. Pogovor je potekal v prijetnem vzdušju. Seznanila naju je, kako je 
prebolevala koronavirus. 

 

Najine hipoteze: 

1. hipoteza: Žirovci se držijo priporočil ter zaščitnih ukrepov – POTRJENA 

Zelo naju je zanimalo, ali se najini krajani držijo priporočil in zaščitnih ukrepov. Predvidevala 

sva, da se jih. Iz ankete je razvidno, da se 97 % anketirancev drži tega, le 3% anketirancev 

pa ne upoštevala priporočil. Veva pa, da je NIJZ podelil Občini Žiri že drugič priznanje Zlati 

kamen. Zlati kamen je priznanje Občina zdravja. KAJ je »občina zdravja«? Občina zdravja je 

naziv in plaketa, ki se bo vsako leto podeljevala eni izmed slovenskih občin, ki je prepoznala 

zdravje kot pomembno vrednoto in je v preteklem letu izstopala po aktivnostih za izboljšanje 

zdravja svojih prebivalcev. Nagrada je orodje za spodbujanje in uresničevanje skrbi za 

zdravje prebivalcev v lokalnih skupnostih. 

2. hipoteza: V Žireh je okuženih več moških kot žensk – OVRŽENA 

Mislila sva, da je v Žireh okuženih več moških kot žensk. S pomočjo ankete sva dobila 

drugačen rezultat. Okuženih je več žensk. Zanimiv podatek. Še dolgo po tem sva razpravljala, 

zakaj tako. Če bi raziskovala drugače ali poiskala druge informacije, bi lahko dobila drugačen 

podatek. Osredotočila sva se na anketo in upoštevala rezultat ankete. 
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3. hipoteza: V Žireh ni okuženih otrok – OVRŽENA 

Predvidevala sva, da se otroci niso okužili. Veliko je bilo govora, da so starejši najbolj ranljive 

osebe. Veliko govora je bilo o rizičnih skupinah. Nisva pa zasledila, da so se okužili tudi otroci. 

Kot nama je povedal zdravnik, otroke pač niso testirali v velikem številu, ampak redko. Najina 

hipoteza je torej ovržena. 

4. hipoteza: V Žireh je odstotek okuženega prebivalstva precej majhen – POTRJENA 

Veva, da so Žirovci zdravi ljudje in da poskrbijo za svoje zdravje. Prav zaradi tega sva slutila, 

da je odstotek okuženih Žirovcev relativno majhen v nasprotju z ostalimi kraji. 

5. hipoteza: Žirovci imajo dobre stike s prijatelji, znanci…, ki so preboleli korona virus – 

POTRJENA 

Žirovci veljajo za ljudi dobrega srca. So prijateljski in v dobrih odnosih s prijatelji in znanci. Radi 

priskočijo na pomoč, ko je nekdo v težavah. Misliva, da sokrajanov ne pustijo na cedilu. Prav 

zaradi teh lastnosti sva sklepala, da so ohranili stike pred boleznijo, med boleznijo in po 

bolezni. 
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5 ZAKLJUČEK 

Kaj sva se naučila, ko sva izdelovala nalogo? Sprva sva mislila, da je to le malo bolj obsežna 
PPT predstavitev, ampak sva se pošteno zmotila. Naučila sva se, kako sestaviti raziskovalno 
nalogo. Čeprav sva si delo razdelila, je bilo vseeno dela dovolj. Pridobila sva veliko novega 
znanja. 
 
Zavedava se, da bo s pojavom koronavirusa naše življenje drugačno. In kako bomo živeli, se 
bomo morali še marsikaj naučiti. Kot kaže, bo treba še nekaj časa upoštevati priporočila in se 
držati predpisanih ukrepov. Vesela sva, da je je najino mesto zdravo, da spoštuje ukrepe in se 
drži priporočil. Veseli naju tudi, da so krajani v dobrih medsebojnih odnosih in da niso okuženih 
izločili. Kaj je lepšega, kot živeti v takem kraju. 
 
Ponosna sva na najinega zdravnika, ki tako lepo skrbi za naše zdravje. In da je kljub obilici 
svojega dela s pacienti našel čas, da nama je izpolnil najino anketo. Iz nje sva izvedela 
marsikaj zanimivega in koristnega. Brez njega bi najino nalogo težko opravila. 
 
In za konec bi svetovala, da se držimo priporočil in upoštevamo ukrepe. Le v tem primeru 
bomo zajezili širitev virusa. Potem pa bi se naša življenja lahko povrnila v življenje pred korono. 
 
In za konec: VARUJMO SVOJE ZDRAVJE, SAJ JE ZDRAVJE NAŠE NAJVEČJE 
BOGASTVO. 
 
Kaj je ZDRAVJE? ZDRAVJE je stanje popolnega fizičnega, duševnega in socialnega 
blagostanja. 

 

 
Slika 10: Skrbimo za svoje zdravje 
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7 PRILOGE  

Priloga 1: ANKETA 

 
ANKETA 
 
Pozdravljeni. Sva Erazem in Nejc. Odločila sva se, da izdelava raziskovalno nalogo. Prosiva 
za pomoč. Želiva, da izpolnite najino anketo. Že vnaprej se vam zahvaljujeva za čas, ki ste ga 
namenili reševanju ankete. 
 
 
1. SPOL: Ž M 
 
2. STAROST: manj kot 35 let 35 – 40 let 40 – 45 let več kot 45 let 
 
3. ALI VESTE, DA SE JE KORONAVIRUS RAZŠIRIL V ŽIREH?  DA  NE 
 
4.IMATE SVOJCA, PRIJATELJA, ZNANCA, KI JE (BIL) OKUŽEN S KORONA-  
 VIRUSOM? DA  NE 
 
5. ČE STE NA PREJŠNJE VPRAŠANJE ODGOVORILI Z DA, ODGOVORITE NA  
NASLEDNJA VPRAŠANJA; ČE PA STE ODGOVORILI Z NE, NADALJUJTE Z 10. 
VPRAŠANJEM. 
 
OKUŽENI JE (BIL): MOŠKI ŽENSKA 
 
6. KAKO STE SE ODZVALI NOVICO, DA JE VAŠ BLIŽNJI, PRIJATELJI, ZNANEC  
POZITIVEN? 
__________________________________________________________________________ 
 
7. KAKO HITRO SE JE ŠEL TESTIRATI? _________________________________________ 
 
8. KAKO POGOSTO STE BILI Z OKUŽENO OSEBO V KONTAKTU MED KARANTENO? 
__________________________________________________________________________ 
 
9. V KAKŠNEM KONTAKTU (pogovori preko mobitela, sms sporočila, mail, videokonferen –  
ce,…)? 
__________________________________________________________________________ 
 
10. SPOŠTUJETE UKREPE IN SE JIH DRŽITE? DA NE 
 
11. STE SEZNANJENI S PRIBLIŽNIM ŠTEVILOM OKUŽB V ŽIREH? DA NE 
 
12. KAKO NA VAS VPLIVA ŠIRJENJE KORONAVIRUSA (npr.: ste opazili spremembe pri 
sebi, se je spremenil odnos v vaši družini, kakšen je odnos do prijateljev, znancev, 
sodelavcev,...)? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
13. STE ŠE VEDNO V DOBRIH ODNOSIH S PRIJATELJI, ZNANCI, SODELAVCI, KI SO 
PREBOLELI COVID? DA   NE 
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Priloga 2: INTERVJU 

 

 
INTERVJU 
 
1. Kaj sploh je covid-19? (kje je nastal, zakaj je nastal in zakaj se tako hitro širi) 
 
 
 
2. Ali se vam zdijo ukrepi za zajezitev virusa primerni? 
 
 
 
3. Ali mislite, da ukrepi posegajo v človekove pravice? 
 
 
 
4. Kako se kaže v vašem poklicu prisotnost koronavirusa? 
 
 
 
5. Kakšno je stanje glede okužb v Žireh? (približno, koliko ljudi je zbolelo, ali so to moški ali 
ženske, katere starostne skupine so prebolevale covid, kaj pa otroci) 
 
 
 
6. Kako ugotovite, ali je oseba že prebolela covid 19, tudi če ni imela prej bolezenskih 
znakov? 
 
 
 
7. Kako so se oboleli Žirovci sprijaznili z boleznijo? Kakšen odnos do bolezni imajo Žirovci? 
 
 
 
8. Kakšno je vaše mnenje glede novega virusa? 
 
 

 


