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AVTORSKI POVZETKI

UDK 316:77:616-036.22(497.4)

Tanja KAMIN, Nina PERGER:  
NAPAKE V KRIZNI KOMUNIKACIJI MED PANDEMIJO COVID-19  
V SLOVENIJI: KAJ NAS LAHKO NAUČI ODZIV PUBLIKE?
Teorija in praksa, Ljubljana 2021, Let. LVII, posebna številka, str. 517–535

Med pandemijo je ključnega pomena, da večina ljudi upošteva predpisa-
ne ukrepe za preprečitev zdravstvene krize. Vendar mora v družbi obstajati 
konsenz, da so ukrepi, ki nam jih predpiše vlada, res potrebni, pravični in 
legitimni, na kar vpliva več dejavnikov. V članku predstavimo rezultate kva-
litativne raziskave (23 poglobljenih intervjujev), ki smo jo izvedli v Sloveniji 
na vrhuncu prve splošne karantene, pri čemer se osredotočimo na to, kako 
so udeleženke v raziskavi (ženske, ki so med prvo splošno karanteno živele 
same) dojemale komunikacijo s strani vlade in javnih zdravstvenih organov, 
vključno z uradno skupino za krizno komunikacijo v okviru upravljanja s 
pandemijo v Sloveniji. Rezultati prikazujejo ključne napake v komunikaciji, 
ki so vplivale na zaupanje v uradne govorce in ki jim ni uspelo motivirati in 
spodbuditi respondentk, da bi upoštevale priporočene in predpisane zaščit-
ne ukrepe. 

Ključni pojmi: Covid-19, zaščitni ukrepi, krizna komunikacija, zaupanje, 
apel strahu, ženske, ki živijo same

UDK 343.45:616-036.22(497.4)

Maruška NARDONI, Franc MALI:  
PLATFORMIZACIJA IN ČLOVEKOVE PRAVICE: ALI SLOVENSKA 
APLIKACIJA #OSTANIZDRAV KRŠI PRAVICO DO ZASEBNOSTI?
Teorija in praksa, Ljubljana 2021, Let. LVII, posebna številka, str. 536–554

V članku raziskujemo strah javnosti pred zlorabo podatkov pri uporabi 
evropskih aplikacij za sledenje stikom, povezanih s Covid-19. Izhajamo iz 
raziskovalnega vprašanja, ali pandemija Covid-19 vpliva na platformizacijo 
tradicionalnih institucij, tj., ali zasnova evropskih aplikacij za sledenje stikom 
posnema podatkovno intenzivne spletne storitve komercialnih platform, tj. 
komercialne aplikacijske programske vmesnike (API) in njihove politike 
upravljanja s podatki, zato da bi zaobšla pravico do zasebnosti. Skladno s 
tem trdimo, da je ključnega pomena nasloviti strah javnosti pred vladnim 
in korporativnim podatkovnim nadzorom ter zlorabo podatkov med upo-
rabo takih aplikacij. Raziskavi sledi kritična analiza okvira sistema GAEN 
(Exposure Notification System, ki sta ga zasnovala Apple and Google) ter 



690

TEORIJA IN PRAKSA Vol. 58, Special issue /2021

690

aplikacije #OstaniZdrav. V članku zavrnemo upravičenost strahu javnosti 
pred vladnim podatkovnim nadzorom, potrdimo pa možnost korporativne 
zlorabe podatkov.

Ključni pojmi: aplikacija za sledenje stikom med Covid-19, pravica do 
zasebnosti, GDPR, API, protokol, metapodatki, podatkovni nadzor 

UDK 316.62:616-036.22(497.451.1)

Srna MANDIČ, Valentina HLEBEC:  
NADZOR NAD LASTNIM ŽIVLJENJEM MED EPIDEMIJO COVIDA-19: 
ŠTUDIJA PRIMERA VEČSTANOVANJSKIH STAVB V LJUBLJANI 
Teorija in praksa, Ljubljana 2021, Let. LVII, posebna številka, str. 555–575

Obravnavamo, kako se občutek ljudi, da imajo nadzor nad svojim življe-
njem, med epidemijo spreminja . Z uporabo izvirnih anketnih podatkov iz 
obdobja prvega zaprtja (maj 2020) v Ljubljani se naša študija primera osre-
dini na večstanovanjske stavbe, ki zaradi bližine med stanovalci in njihove 
uporabe skupnih prostorov in naprav v stavbi predstavljajo poseben primer 
tako zaradi svojih specifičnih tveganj (širjenje okužbe) kot tudi potencial-
nih virov (medosedska pomoč) pri reševanju težav, povezanih z epidemi-
jo. Ugotovili smo, da se je občutek, da imajo nadzor nad svojim življenjem 
zmanjšal s 75 % stanovalcev v običajnem času na 35 % med epidemijo. 
Regresijska analiza je nadalje pokazala, da na občutek nadzora nad življe-
njem vpliva tudi vrsta z epidemijo povezanega dogajanja v stavbi in med 
sosedi ter da ti dejavniki vplivajo bolj kot kakovost življenja in osnovne 
socio-demografske značilnosti stanovalcev. Medtem ko naša študija primera 
jasno kaže, da lahko okolje večstanovanjske stavbe predstavlja pomembno 
raven družbenega delovanja v obdobju krize, pa so pred nadaljnjim posplo-
ševanjem potrebne še dodatne študije.

Ključni pojmi: pandemija, zaznani nadzor nad svojim življenjem, ontolo-
ška varnost, večstanovanjska stavba, blaginja, nadzor nad svojim življenjem
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UDK 305:616-036.22(497.4)

Janez ŠTEBE, Tina VOVK: RAZKRIVANJE SPOLNE NEENAKOSTI V ČASU 
KORANAVIRUSNE KRIZE V SLOVENIJI
Teorija in praksa, Ljubljana 2021, Let. LVII, posebna številka, str. 576–597

Koronavirusna kriza in z njo povezani omejitvenimi ukrepi so pripelja-
li do raznoterih tveganj tako na področju zaposlovanja, gospodarstva kot 
tudi vsakdanjega življenja. Starši, ki so bili zaposleni, so se srečevali z izzivi 
usklajevanja delovnih in družinskih obveznosti, ki so bili posebej zahtevni 
ob zaprtju šol in vrtcev. Mnogim je grozilo tveganje izgube zaposlitve in njo 
povezana finančna negotovost. Obsežna literatura, ki obravnava spremem-
be v času covida-19, nakazuje, da se je položaj izraziteje poslabšal ženskam, 
saj so bile bolj izpostavljene negotovostim zaradi po značaju bolj prekarne 
zaposlitve, hkrati pa je na njih v večji meri obležalo breme usklajevanja skrbi 
za družino in delovnih obveznosti. Na podlagi lastne analize najbolj zaneslji-
vih dostopnih podatkov ugotavljamo, da se v Sloveniji v tem obdobju kažejo 
podobne spremembe, ki potrjujejo prisotnost nekaterih v drugih obdobjih 
sicer manj vidnih obstoječih neenakosti, obenem z nastajanjem določenih 
novih neenakosti po spolu. S tega vidika obdobje krize pomeni posebne 
raziskovalne razmere, ki omogočajo ocenjevanje sicer manj vidnih razlik. 
Rezultati nakazujejo, da imajo večja prekarnost zaposlitve in izrazitejše zah-
teve za skrb za družino med ženskami v primerjavi z moškimi posledice tudi 
pri slabšem ocenjevanju posameznikovega blagostanja. 

Ključni pojmi: Covid-19, spolna neenakost, fleksibilnost zaposlitve, delo 
od doma, skrb za družino, zadovoljstvo z življenjem

UDK 351.741:616-036.22(438)

Joanna RAK:  
DELOVANJE POLICIJE NA PROTIVLADNIH PROTESTIH MED KRIZO 
ZARADI KORONAVIRUSA NA POLJSKEM: MED STOPNJEVANJEM 
UPORABE SILE IN UPRAVLJANJEM S POGAJANJEM
Teorija in praksa, Ljubljana 2021, Let. LVII, posebna številka, str. 598–615

Namen raziskave je z evalvacijo mehanizmov nadzora množic omogo-
čiti vpogled v procese javne interakcije med policijo in protivladnimi pro-
testniki v času krize zaradi koronavirusa na Poljskem. V članku obravnava-
mo raziskovalno vprašanje: kje na kontinuumu antinomičnih idealnih tipov 
stopnjevanja uporabe sile in upravljanja s pogajanjem leži model delova-
nja policije na protivladnih protestih, ki ga je razvila poljska policija med 
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pandemijo Covid-19. Raziskava se umešča med študije o delovanju policije 
na protestih in izhaja iz medbesedilne kvalitativne analize izjav policije in 
poročanja v medijih. Raziskava kaže, da je bilo delovanje policije na pro-
testih bližje stopnjevanju uporabe sile. Vseeno pa je šlo za hibridni model, 
za katerega je bila značilna kombinacija elementov sile in pogajanja. Kar 
zadeva varstvo pravice do svobode mirnega zbiranja in strpnost policije do 
kršenja javnega reda, je bila ta konkretna oblika policijskega nadzora blizu 
stopnjevanju uporabe sile. Komunikacija med policijo in udeleženci shoda, 
obseg in način aretacij so precej natančno odražali oba modela. Ena raz-
sežnost, tj. obseg in narava uporabljene sile, pa je kazala na upravljanje s 
pogajanjem. 

Ključni pojmi: policijski nadzor nad protesti, zajezitev, politika zajezitve, 
dedemokratizacija, kriza zaradi koronavirusa, Poljska

UDK 323.15:616-036.22(497.2:497.115)

Francesco TRUPIA:  
RAZKRINKANJE DISKURZA O ‘VELIKEM IZENAČEVALCU’:  
PERSPEKTIVI MANJŠIN IZ BOLGARIJE IN KOSOVA MED PRVIM VALOM 
PANDEMIJE COVID-19
Teorija in praksa, Ljubljana 2021, Let. LVII, posebna številka, str. 616–631

Med prvim valom pandemije Covid-19 je bilo tveganje okužbe napač-
no predstavljano kot ‘veliki izenačevalec’. Vendar sta hitro širjenje virusa in 
izredno stanje povečala visoko stopnjo že obstoječih neenakosti, saj so naj-
višjo ceno plačali tisti segmenti družb, ki so bili že prej na obrobju, izkorišča-
ni in skrajno revni. V članku se osredotočimo na podnacionalna konteksta v 
Bolgariji in na Kosovu in prikažemo, kako sta bolgarske Rome in kosovske 
Srbe ne le najtežje prizadeli vpeljava ad hoc splošnih karanten v prvem pri-
meru in policijskih ur v drugem, temveč tudi, kako so tema manjšinskima 
skupnostma pripisovali podobe družbene neodgovornosti in zaostalosti z 
disciplinskimi mehanizmi nadzorovanja in opazovanja, umeščenimi v javne 
metode in kulturne politike iskanja grešnih kozlov. 

Ključni pojmi: Bolgarija; Kosovo; manjšine; pandemija; začasne omejit-
ve; stigmatizacija



693

TEORIJA IN PRAKSA Vol. 58, Special issue /2021

693

UDK 005.931.11:616-036.22(497.4) 

Anica FERLIN, Marjan MALEŠIČ, Janja VUGA BERŠNAK:  
PRIPRAVLJENOST PROTI IMPROVIZACIJI: ODZIV NA KRIZO  
ZARADI COVID-19 V SLOVENIJI
Teorija in praksa, Ljubljana 2021, Let. LVII, posebna številka, str. 632–651

Načrtovanje odziva na krizo ne more v celoti izključiti improvizacije, ki 
je v določenih primerih nujna in celo zaželena. Prispevek analizira razisko-
valno vprašanje o razmerju med kriznim načrtovanjem in improvizacijo v 
teoriji ter v primeru odziva na epidemijo covida-19 v Sloveniji. Kljub nor-
mativni urejenosti, obstoječim sistemskim priporočilom in določeni meri 
operativne pripravljenosti na krize naša analiza odziva razkriva improvi-
zacijo v njegovih ključnih prvinah: načrtovanju, odločanju, koordinaciji in 
kriznem komuniciranju. Sorazmerno obsežna improvizacija je bila odraz 
nepričakovanih razsežnosti epidemije, neobstoja celovitega načrta za odziv 
in pomanjkanja kompetenc za krizno upravljanje pri posameznih akterjih. 
Odražala se je v ad-hoc ustanovljenih strukturah, odločitvah, sprejetih prek 
noči, in njihovih nenadnih spremembah ter pogosto tudi v nedoslednem in 
neprimernem komuniciranju z javnostjo. 

Ključni pojmi: pripravljenost, improvizacija, načrtovanje, odločanje, 
koordinacija, krizno komuniciranje, epidemija Covida-19

UDK 35:004:616-036.22(497.4)

Polonca KOVAČ, Lan UMEK, Dejan RAVŠELJ, Aleksander ARISTOVNIK: 
VPLIV COVIDA-19 NA DIGITALIZACIJO UPRAVNIH POSTOPKOV: 
IZKUŠNJE SLOVENSKIH UPRAVNIH ENOT
Teorija in praksa, Ljubljana 2021, Let. LVII, posebna številka, str. 652–669

Pandemija Covida-19 je preoblikovala našo družbo, vključno z upravni-
mi postopki kot razmerji med oblastmi ter državljani in podjetji. Prek nji-
hove inovativne digitalizacije pa je v 58 upravnih enotah v Sloveniji prišlo 
do razvoja odzivnega upravnega sistema. Z uporabo normativne, deskrip-
tivne in statistične raziskovalne metode so opredeljeni dejavniki in ovire na 
področju, med prvimi zlasti zahteve strank, med drugimi pa manko pravnih 
podlag in z vrha vodene organizacije. Rezultati korelacijske matrike kažejo, 
da ima digitalizacija tudi pomembne pozitivne učinke na načela dobrega 
upravljanja. Nadalje večje enote lažje uvajajo višjo stopnjo digitalizacije in 
s tem boljše javno upravljanje. Ugotovitve so uporabne za oblikovanje na 
dokazih temelječih javnih politik za ustrezen odziv na pandemijo. 
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Ključni pojmi: javna uprava, upravni postopki, Covid-19, dobro javno 
upravljanje, inovativnost, digitalizacija, Slovenija

UDK 323.14:616-036.22(73)

Blaž VREČKO ILC, Zlatko ŠABIČ:  
AMERIŠKI PROTIKITAJSKI RASIZEM MED KRIZO ZARADI COVID-19  
IN NJEGOVE STRATEŠKE FUNKCIJE
Teorija in praksa, Ljubljana 2021, Let. LVII, posebna številka, str. 670–688

Krizo zaradi Covid-19, ki je posebej hudo prizadela ZDA, je spremljal 
močno povečan protikitajski rasizem, ki ga je podpihovala protirasistič-
na retorika Trumpove administracije. Čeprav so Trumpa njegovi politični 
nasprotniki obtoževali napačnega upravljanja odziva na pandemijo, je bila 
protikitajska drža problem na obeh straneh. V članku analiziramo sistem-
sko in zgodovinsko razsežnost protikitajskega rasizma. Proučimo nara-
vo in strateško uporabnost protikitajskega rasizma pri prejšnji, Trumpovi, 
in prihodnjih vladah ter pri ameriških elitah nasploh. Prikažemo, da se je 
protikitajski rasizem med pandemijo občutno spremenil, predvsem pa je 
bil uporabljen za spopadanje s splošno destabilizacijo družbenopolitične 
in družbenoekonomske ureditve pod vplivom ZDA doma in po svetu. Vse 
večji pomen Kitajske v svetu in potencialna notranja destabilizacija ZDA 
pomenita, da bo protikitajski rasizem verjetno strateško pomemben še kar 
nekaj časa. 

Ključni pojmi: Kriza Covid-19, Trumpovo predsedovanje, protikitajski 
rasizem, sistemski rasizem, zunanja politika 


