
Tudi mladi spremljamo dogajanje 

Ker so mi dogodki, ki so se zgodili v letošnjem letu, dali 

veliko misliti, sem si zažela, da bi napisala kratko 

razmišljanje o njih. 

V letu 2020 se dogaja največja gospodarska kriza po 

drugi svetovni vojni. Pričakujemo, da se bo vlekla tudi 

v prihodnjih nekaj letih. 

Kot vemo, so decembra leta 2019 začele prihajati novice iz Kitajske o nekem virusu, 

ki se je zelo hitro širil. Poimenovali so ga koronavirus ali drugače covid-19. Vsi smo 

upali in imeli občutek, da bo leto 2020 nepozabno leto. Saj v resnici tudi bo, samo da 

ga ne bodo zaznamovali lepi trenutki, temveč predvsem slabi. 

V začetku leta so še zmeraj prihajale novice 

o širjenju požara v Avstraliji, ki je trajal že od 

septembra. Požar je avstralskim gasilcem 

uspelo pogasiti 13. januarja 2020 s pomočjo 

dežja. Povzročil je veliko škode, najhujše je 

veliko pogorelih gozdov, v katerih je poginilo 

vsaj 480 milijonov živali, med njimi veliko 

kengurujev in koal, ki živijo samo tam. Veliko 

Avstralcev je ostalo brez domov, brez vsega.  

Kmalu po tem so začele prihajati novice, kako se koronavirus širi iz Kitajske v druge 

države. Tako se je do konca marca raznesel po celem svetu. Svetovna zdravstvena 

organizacija je razglasila pandemijo. Gospodarstvo se je začelo ustavljati, saj je bilo 

okuženih vedno več in virus se je še zmeraj hitro širil. Od evropskih držav sta bili najprej 

najbolj prizadeti Španija in Italija, nato še Francija in Velika Britanija, kjer so številke 

okuženih in umrlih velike, število ozdravljenih pa nizko.  

Za Slovenijo so se v tednu od 9. do 15. marca uvedli strogi ukrepi: 

– 12. marca so razglasili, da se s 16. marcem zaprejo vse osnovne in srednje šole 

ter fakultete;  

– v istem tednu so sprejeli sklep, da v zaprtem prostoru ne sme biti več kot 100 oseb; 

– odpovedani so bili vsi večji dogodki, kot na primer pokal Vitranc, svetovno 

prvenstvo v smučarskih poletih v Planici, kulturni dogodki v Cankarjevem domu in 

Stožicah … 

Tako se je 16. marca začelo gospodarstvo v Sloveniji ustavljati, saj so tudi številna 

podjetja prenehala s proizvodnjo. Virus je najprej prizadel domove za ostarele. Prva 

žarišča so bila v Metliki in Šmarju pri Jelšah. Ker ljudje niso upoštevali navodil, ki jih je 

dajala vlada, je le-ta z vsakim dnem zaostrovala ukrepe. Tako so naknadno sprejeli 

ukrepe, kot so na primer: 

– ne smeš zapustiti svoje občine; 

– ne sme se zbrati več kot pet ljudi na javnih mestih; 

– v trgovinah je obvezna uporaba rokavic in mask; 



– zahtevali so zaprtje vseh lokalov, gostiln, vseh trgovin razen živilskih, zaprli so se 

frizerski in kozmetični saloni, telovadnice, fitnesi, knjižnice, muzeji, galerije, 

gledališča … 

Kot da koronavirus ni bil dovolj, je 

našo sosedo Hrvaško v nedeljo, 

22. marca 2020, ob pol sedmih 

zjutraj stresel močan potres. 

Žarišče je bilo le nekaj kilometrov 

od Zagreba in samo 10 kilometrov 

pod površjem. Potres je najbolj 

prizadel hrvaško prestolnico, kjer 

je nastalo zelo veliko škode. Imel 

je jakost 7. stopnje po evropski 

potresni lestvici. Ker je nastal 

malo pod površjem in je bil zelo močan, so ga čutili tudi v mestih, 400 km oddaljenih 

od žarišča. Sledilo je še približno 60 popotresnih sunkov. To je bil najhujši potres v 

zadnjih 140 letih v Zagrebu. 

Letošnji velikonočni prazniki so bili za cel svet nekaj posebnega: praznovali smo doma, 

žegnanje je potekalo preko televizije ali spleta, v cerkvah so maševali duhovniki brez 

prisotnosti vernikov … 

Covid-19 je naredil tudi nekaj dobrega. Zemlja si bo v tem času, ko je gospodarstvo 

zaustavljeno, malce opomogla, saj se bo onesnaženost zmanjšala, ker ni toliko 

letalskega, ladijskega in avtomobilskega prometa ter industrije. Dokazi, da zrak ni več 

tako onesnažen, so vidni na primer v New Yorku, kjer se vidijo gore, ki se, kot pravijo 

domačini, niso videle že približno 100 let. 

Tudi nekateri osnovnošolci smo začeli spremljati 

novice iz bližnjega in daljnega sveta, kar večina 

doslej ni počela. Ni nam vseeno, kaj bo z nami, našo 

državo, Evropo in ostalim svetom. Če bomo 

spremljali dogajanje, bomo laže razumeli preteklost, 

sedanjost in prihodnost. 
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Viri slik: 

– https://reporter.si/clanek/svet/pozari-v-avstraliji-zahtevali-ze-25-zrtev-unicenih-skoraj-2000-

domov-750504 

– https://www.radio-odeon.com/novice/ste-tudi-vi-cutili-potres/ 

– https://www.mojaobcina.si/zagorje-ob-savi/novice/koronavirus---obvestilo-obcanom-zagorja-

ob-savi.html 
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