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nemškemu. Posledično je obravnava-
na sodba več kot primerna za presojo 
skladnosti slovenske pravne ureditve 
pomoči pri samomoru z EKČP. 

Dejstvo je, da slovenska kazen-
ska in civilna ureditev prepoveduje-
ta pomoč pri samomoru. Toliko bolj 
to seveda velja tudi za evtanazijo.18 
Pomoč pri samomoru je v sloven-
skem pravem redu kriminalizirana 
v 120. členu Kazenskega zakonika 
(KZ-1), pri čemer je še bolj restriktiv-
na od izpodbijane določbe 217. člena 
StGB v obravnavani sodbi, saj iz 
kazenske odgovornosti ne izvzema 
niti sorodnikov niti drugih bližnjih 
oseb. Pri nas težko bolne osebe ne 
morejo teoretično oziroma navidezno, 
še manj pa dejansko sprejeti odločitve 
o končanju fizičnih in psihičnih muk 
s končanjem živ ljenja in te odločitve 
udejanjiti s pomočjo tretje osebe. Da 
takšna ureditev predstav lja spoštova-
nje pravice do zasebnega živ ljenja iz 
EKČP, je skoraj nemogoče trditi, še 
zlasti če upoštevamo stališče ESČP 
iz zadeve Gross proti Švici,19 in sicer 
da ima oseba pravico do odločitve o 
lastni smrti, čeprav njenega neznosne-
ga trpljenja ni bilo mogoče pripisati 
zdravstvenim razlogom, temveč »utru-
jenosti od živ ljenja«. To še dodatno 
razširja pojem pravice do zasebnega 
živ ljenja, kar glede na stanje sloven-
ske pravne ureditve še dodatno pove-
čuje razliko.  

znike tudi pred lastnimi škod ljivimi rav-
nanji ter zagotovijo ustrezne postopke, 
ki jamčijo, da sprejete odločitve po 
končanju lastnih živ ljenj dejansko 
ustrezajo svobodnim voljam dotičnih 
posameznikov.16 V predmetni odločitvi 
je ESČP poudarilo tudi pomembnost 
dejanske, in ne zgolj teoretične ali navi-
dezne (merely theo  retical or illusory) 
možnosti razpolaganja s časom in 
načinom končanja lastnega živ ljenja.17 
BVerfG je tako ugotovilo skladnost 
svoje odločitve z EKČP.  

Sklep
V Zvezni republiki Nemčiji je na pod-
lagi obravnavane odločitve BVerfG 
ponovno dekriminalizirana profesi-
onalna pomoč pri samomoru tudi 
drugim, in ne samo svojcem. Ta odlo-
čitev pa ne vpliva na aktivno pomoč 
pri samomoru (uboj na zahtevo, 
denimo z injiciranjem barbituratov), 
ki ostaja kriminalizirana še naprej. 
Če poskušamo predmetno odločitev 
BVerfG in interpretacije EKČP s strani 
ESČP v zvezi s pomočjo pri samo-
moru aplicirati na slovensko pravno 
ureditev, je treba najprej izpostaviti, da 
ta Republiko Slovenijo kot podpisni-
co EKČP zavezuje in da so se pisci 
Ustave RS v veliki meri zgledovali po 
nemški ustavi. Zato lahko trdimo, da 
je naš ustavni red najsorodnejši ravno 

njegovega zasebnega in družinskega 
živ ljenja, doma in dopisovanja, vklju-
čuje tudi pravico do lastne predstave 
o živ ljenjski kvaliteti (ang. notions of 
the quality of life«). V času hitrega 
napredka medicine in povišane pri-
čakovane živ ljenjske dobe po mnenju 
ESČP ne sme biti nihče proti svojim 
pogledom nase in na osebno iden-
titeto prisiljen nadaljevati živ ljenja 
v visoko starost ali v stanju hudega 
telesnega ali duševnega propada. 
Država in družba morata spoštovati 
posameznikovo odločitev, da telesno 
in psihično trpljenje konča z asisti-
ranim samomorom.14 V drugi, mlajši 
zadevi – Hass proti Švici – je ESČP 
to pravico še bolj preciziralo. Ponovilo 
je, da pravica posameznika odločiti o 
tem, kdaj in na kakšen način bi želel 
končati lastno živ ljenje, predstav lja 
vidik pravice do spoštovanja zaseb-
nega živ ljenja (8. člen EKČP), dodatno 
pa je poudarilo nujen pogoj, in sicer 
da mora biti posameznik sposoben 
odločitev sprejeti s svobodno voljo in 
s tako voljo tudi v nadaljevanju ravna-
ti.15 Če posameznik odločitve končati 
lastno živ ljenje ne sprejme s svobo-
dno voljo in pri polnem razumevanju 
okoliščin, 2. člen EKČP državnim 
oblastem pogodbenih strank nalaga, 
da takšno končanje živ ljenja prepre-
čijo. Pravica do živ ljenja iz navedene 
določbe EKČP namreč zavezuje drža-
ve pogodbenice, da zaščitijo posame-

tako preprečevanju širjenja kapljic kot 
tudi razkuževanju potencialno kontami-
niranih površin. 

Preprečevanje in zaznavanje 
okužb

Trenutno (v sredini maja 2020) velja, 
da je lahko vsak pacient, ki vstopi 

2–3 zdrave osebe (pri sezonski gripi 
1–1,2) – ta faktor imenujemo osnov-
no reprodukcijsko število (R0) in je 
odvisen tako od lastnosti virusa kot 
tudi od vedênja populacije (preven-
tivni ukrepi). Okužbe s SARS-CoV-2 
so predvsem posledica kapljičnega 
in kontaktnega prenosa virusa, kar 
pomeni, da je pozornost treba nameniti 

Že v uvodu1 je prof. Tomažič 
opozoril, da novi korona-
virus najverjetneje ne bo 
zadnji, ki bo »obiskal« člo-

veško vrsto. Koronavirusi, ki so ime 
dobili po beljakovinah na svoji površini, 
ki vizualno spominjajo na krone (lat. 
corona), so bili do 21. stoletja pred-
vsem v domeni veterine, težavo za ljudi 
pa predstav ljajo šele v zadnjem času. 
Različni tipi koronavirusa so v netopir-
jih v simbiozi živeli več sto tisoč let. Ko 
pa je virus zaradi rekombinacij genov 
pridobil nove lastnosti, je to omogočilo, 
da se je prenesel in vezal na vmesne-
ga gostitelja, od te živali pa naposled 
na človeka. Predavatelj je spomnil na 
sorodni koronavirus, ki je leta 2002 
povzročil epidemijo hudega akutnega 
respiratornega sindroma (SARS) in je 
leta 2003 presenetljivo izginil, ter na 
virus, ki je leta 2012 povzročil bližnje-
vzhodni respiratorni sindrom (MERS). 

Izstopajoča lastnost novega koro-
navirusa SARS-CoV-2 je predvsem 
visoka stopnja kužnosti. Ena okuže-
na oseba namreč v povprečju okuži 

Tematika četrtega predavanja v seriji Kaj mora pravnik vedeti o razvoju 
drugih znanosti, ki je potekalo 13. maja 2020, je bila aktualna bolezen 
covid-19. Prof. dr. Janez Tomažič, predstojnik Katedre za infekcijske bolezni 
in epidemiologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ter zdravnik na 
Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja (UKC Ljubljana), je pregle-
dno predstavil najpomembnejše informacije o novi bolezni, opisal prakso 
zdrav ljenja, poudaril nujnost preventive in podal oceno trenutnega stanja 
in napovedi za prihodnost.

Ne prvi ne zadnji 
koronavirus

1 Posnetek predavanja je na voljo 
na naslovu: <https://predavanja.
ustava.si/2020/05/14/predavanje-
prof-dr-janeza-tomazica-miti-in-
resnice-o-covid-19/>.

Domen Kodrič,
dipl. inženir (UN),
študent magistrske 
stopnje FE Univerze 
v Ljubljani
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Posebej je predavatelj opozoril na 
pojav tihe hipoksimije (zmanjšana 
količina kisika v krvi). Nanjo mora-
mo biti pozorni pri pacientih, ki na 
začetku zaradi relativno blage oblike 
bolezni niso hospitalizirani. Tudi do 
deset in več dni se lahko pacient 
počuti dobro in se ne zaveda bole-
zenskih sprememb na svojih pljučih; 
spremljajočega rahlo hitrejšega in glo-
bljega dihanja ne opazi. Ravno tako 
nima občutka kratke sape in je tako 
aktiven bolj, kot bi smel biti. Nena-
doma pa lahko pride do dihalne sti-
ske in odpovedi dihanja, včasih tako 
hitro, da bolnik umre še pred priho-
dom v bolnišnico. Opisani pojav je 
nevaren predvsem za prej omenjene 
rizične skupine, vendar se lahko pojavi 
tudi pri mlajših obolelih. Zdravniki, ki 
obravnavajo bolnike, morajo biti na 
možnost tovrstnega poslabšanja stanja 
pozorni in obolele redno spremljati ter 
pravočasno zaznati hitro dihanje in 
padec nasičenosti krvi s kisikom, 
ki napovedujeta hujši potek bolezni. 

Prenašalci so tudi osebe, pri kate-
rih je virus še v inkubaciji, ravno tako 
pa posamezniki, ki simptomov sploh 
ne izkusijo – takih je okoli tretjina 
okuženih. Osebe, ki sicer ne kažejo 
simptomov, vendar pri njih prek odvze-
ma brisa vseeno zaznamo okužbo, se 
lahko na delovno mesto vrnejo po 
14-dnevni izolaciji. Osebe, ki niso bile 
testirane, vendar pri njih obstaja sum 
na okužbo, morajo v izolaciji ostati 14 
dni od zadnjih simptomov oz. znakov 
bolezni. Enako velja za osebe, ki so 
prebolele blago obliko covida-19. Če 
je bil potek bolezni hujši, se pacienta 
lahko testira večkrat. V vsakem primeru
morajo pacienti, ki so okužbo preboleli, 
enako kot ostala populacija še naprej 
upoštevati ukrepe za preprečevanje šir-
jenja epidemije.

Diagnostika in zdrav ljenje

Bolezen je nujno hitro prepoznati, pri 
čemer si zdravniki poleg nespecifič-
nih opazovanj pomagajo predvsem 

potek se pokaže šele v drugem tednu 
prebolevanja. Tomažič je izpostavil tudi 
pogost simptom spremenjenega voha 
in okusa, ob čemer je spomnil na 
bolezen španske gripe (v letih 1918 
in 1919), ko so oboleli pogosto izku-
sili izgubo voha, čemur so po nekaj 
letih sledile degenerativne spremem-
be v spominskih centrih možganov. K 
sreči izguba voha v primeru covid-19 
traja le okoli sedem dni, kar po bese-
dah predavatelja zmanjšuje možnost, 
da bi pri obolelem kasneje prišlo do 
omenjenih težav.

Večinoma (80 odstotkov primerov) 
bolezen poteka v blagi obliki, pacienti 
ozdravijo prej kot v dveh tednih. Hud 
potek bolezni izkusi približno 15 odstot-
kov primerov, ti se pozdravijo v 2–4 
tednih; pri kritičnem poteku bolezni (5 
odstotkov primerov) pa preživeli ozdra-
vijo v 3–6 tednih. Seveda pri pacien-
tu vselej obstaja možnost spremembe 
stop  nje resnosti obolenja. Predavatelj je 
vnovič izpostavil težavnost ocenjevanja 
potencialne resnosti njenega poteka: 
še vedno namreč za obolelega posa-
meznika ne znamo zanesljivo določiti 
njegove stopnje ogroženosti. Dejavnike 
tveganja sicer lahko pripišemo določe-
nim skupinam, a to velja le v splošnem, 
na podlagi povprečja. Potek bolezni je 
odvisen od količine virusa, ki ji je bil 
gostitelj izpostav ljen, ter od poti, po 
kateri je virus vanj vstopil. Med kazalni-
ki, ki lahko pomenijo večjo ogroženost, 
je višja starost, ki pomeni tako večjo 
dovzetnost za okužbo kot tudi večjo 
verjetnost hujšega poteka bolezni. Hujši 
potek bolezni je bolj verjeten pri:
– moških,
–  ljudeh s spremljajočimi stanji, kot 

so povišan krvni tlak, sladkorna 
bolezen, bolezni srca in ožilja, 
bolezni pljuč, 

–  ljudeh s prekomerno težo,
–  nekaterih genetskih dispozicijah. 

Ocene smrtnosti za covid-19 se razli-
kujejo, predavatelj je opozoril, da so 
pogosto pretirane: verjetno je smrtnost 
manj kot dveodstotna.

v zdravstveni sistem, potencialno oku-
žen z novim koronavirusom, zato mu je 
pred vstopom v zdravstveno ustanovo 
treba namestiti zaščitno masko; prav 
tako morajo maske nositi vsi zdravstve-
ni delavci. Prof. Tomažič je opomnil, da 
trenutno ni na voljo ustreznih raziskav, 
ki bi utemeljevale smiselnost splošne-
ga nošenja mask v javnosti, še zlasti 
na prostem. Drugače velja za zaprte 
prostore, kjer se pričakuje večje šte-
vilo ljudi. Osebam iz ranljivih skupin 
svetuje, da se ob nujnih opravkih vede-
jo samozaščitno, če je možno, pa se 
raje zadržujejo doma. Temeljno pravilo 
pri preprečevanju nadaljnjih okužb pa 
je, da osebe s bolezenskimi simptomi 
(subjektivni občutki bolnika) in znaki 
(objektivni zapisi na podlagi merjenj in 
preiskav) ostanejo v izolaciji. 

Za boj proti virusu je bistveno 
testiranje – MZ RS in NIJZ priporo-
čata, da se testira vsakogar s sumom 
okužbe, za katerega velja, da: 
–  potrebuje hospitalizacijo, 
–  pripada kateri od ranljivih skupin 

ljudi, 
– je član gospodinjstva, v katerem 

ima več oseb okužbo dihal, 
–  ali pa na podlagi ostalih okoliščin 

po presoji zdravnika. 

Tomažič je poudaril, da več testiranja 
prinaša več informacij, vendar pa je 
k temu nujno pristopati smiselno. Testi-
ranje v obdobju inkubacije (v času od 
okužbe do pojavitve simptomov, kar 
v primeru SARS-CoV-2 traja 2–14, 
v povprečju pa 4–6 dni) lahko namreč 
poda lažno negativen izvid.

Klinična slika in potek bolezni

Prof. Tomažič je povedal, da je covid-19 
kompleksna bolezen, ki lahko poleg 
dihal prizadene tudi druge organe, kot 
so srce, črevesje in osrednje živčevje. 
Specifičnih bolezenskih simptomov in 
znakov, po katerih bi lahko covid-19 
razlikovali od denimo gripe in prehla-
da, ni. Poleg tega so simptomi pogo-
sto v prvem tednu izrazito blagi; pravi 
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z mikrobiološkimi preiskavami – bole-
zen dokaže pozitiven molekularno-bio-
loški test (verižna reakcija s polime-
razo), pri čemer najpogosteje odvza-
memo bris nosno-žrelnega prostora, 
včasih tudi globje v dihalnih poteh. 
Hitri testi na covid-19 zaradi premajhne 
zanesljivosti še niso v uporabi.

S serološkimi (ELISA) testi pa 
preiskujemo kri – opazujemo, s kate-
rimi krvnimi protitelesi se organizem 
odzove na prisotnost virusa. Tako 
lahko denimo ugotovimo, kolikšen 
delež prebivalstva je bil izpostav ljen 
virusu, opredelimo osebe z veliko kon-
centracijo protiteles, ki so pomemb-
ne v kontekstu potencialne izdelave 
zdravila, in določimo resnično smrtnost 
v določeni populaciji. 

Potencialno bi lahko virus ovirali 
pri vstopanju v celico ali pa zavirali 
delovanje virusne proteaze oziroma 
RNA polimeraze, vendar zaenkrat 
dokazano učinkovitega zdravila ne 
poznamo. Trenutno zato prevladuje 
podporno zdrav ljenje, v uporabi pa 
so tudi eksperimentalni režimi. Pro-
fesor je poudaril, da mora uvedba 
raziskovalnih zdravil temeljiti na ran-
domiziranih (naključnih) kontroliranih 
raziskavah, ki jih mora odobriti Komi-
sija za medicinsko etiko RS. Vpraša-
nje je, kdaj bo razvito cepivo, saj 
je podatkov o imunosti po preboleli 
bolezni malo, in trenutno denimo še 
ni znano niti, zakaj bolezen poteka 
huje pri starejših bolnikih.

V zaključku je prof. Tomažič izpo-
stavil splošen problem v medicini: 
odtekanje informacij o bolnikih v jav-
nost. Po njegovih izkušnjah (tudi pri 
HIV-u in aidsu) je to temna plat viso-
ke pozornosti javnosti, ki jo vzbudijo 
tovrstne nalezljive bolezni. Poudaril 
je, da so tako zdravstveni delavci kot 
tudi drugi sodelavci v zdravstvu glede 
podatkov, ki jih izvedo pri obravnavi 
pacientov, zavezani k molčečnosti, kar 
jim veleva tudi etični kodeks.

Profesor meni, da je Slovenija prvi 
val epidemije prešla uspešno, vendar 
z veliko verjetnostjo pričakuje drugi 
val, ki bo vnesen iz držav s slabšo 
epidemiološko sliko. Komentiral je pri-
stop Švedske, ki je sprejela bistveno 
manj restriktivne ukrepe, kar je bilo 
po njegovem mnenju možno zaradi 
boljše urejenosti tamkajšnjega zdra-
vstvenega sistema in zaradi prebival-
stva, ki da v splošnem bolj upošteva 
priporočila oblasti. Na koncu pa se 
je dotaknil še problema odpornosti 
mikrobov na protimikrobna zdravila 
(najbolj na antibiotike), kar je posle-
dica neodgovornega predpisovanja in 
prekomerne dostopnosti teh zdravil, 
kar ima prof. Tomažič tudi za neke 
vrste »pandemijo«.

Pomanjševalnice
Nekoč sem na spletu naletela na zanimivo igro – nekdo je zapisal, da 
se v bolniški postelji zabava s sklanjanjem »nenavadnih« slovničnih oblik; 
tema je bilo sklanjanje pomanjševalnice notranjih organov. Torej: če so 
majhna jetra jetrca, kako se glasi dajalniška oblika pomanjševalnice? In 
kakšno obliko imajo v tem sklonu majhna pljuča, torej pljučka? Odgovora 
na obe vprašanji sta sicer na dlani, če upoštevamo slovnična pravila, a 
ker teh oblik ne uporabljamo prav pogosto, še zlasti pa ne v nekaterih 
sklonih, se tisto, kar je sicer slovnično pravilno, včasih sliši nenavadno. 
Jetra imajo seveda v dajalniku obliko jetrom, jetrca pa jetrcem, saj se 
za glasom -c končniški o premenjuje v e (-om > -em). Pri pljučih je ravno 
obratno: preglas v dajalniku se zgodi pri nepomanjšani obliki (pljučem), 
pomanjševalnica pljučka pa ima v dajalniku nepreglašeno končnico -om 
(pljučkom).

Pomanjševalnice oz. manjšalnice so zanimiva tema, ki je ne obravnava-
mo prav pogosto. V slovenščini jih navadno tvorimo s pripono, pri čemer 
se spol podstavnega samostalnika načeloma ohrani, vendar poznamo tudi 
izjeme – več v nadaljevanju. 

Tipične pripone za tvorbo manjšalnic moškega spola so -ek (nos – 
nosek), -ec (brat – bratec), -ček (sin – sinček), -iček (most – mostiček, 
otrok – otročiček), -ko (sin – sinko), -ič (brst – brstič), tudi -c (čevelj 
– čeveljc), -i (oče – oči, ata – ati) idr. 

Manjšalnice ženskega spola v glavnem tvorimo s priponami -ica (miza 
– mizica, slika – sličica), -ca (klop – klopca), -ka (muca – mucka), 
-ika (muca – mucika) -i (mama – mami). 

Pri tvorbi manjšalnic srednjega spola pa najpogosteje posežemo po 
priponah -ce (dekle – dekletce), -ece (mesto – mestece) -ca (vrata 
– vratca, jetra – jetrca) idr. (Povzeto po Toporišič: Slovenska slovnica, 
2000, str. 185–186.) 

Pri tvorbi zgornjih manjšalnic smo spol podstavnega samostalnika 
ohranjali. Vendar pa to nikakor ni pravilo. Npr. pri nekaterih poimenova-
njih mladičev domačih živali srednjega slovničnega spola so manjšalnice 
moškega spola, npr. tele – teliček, jagnje – jagenjček, žrebe – žrebi-
ček ipd. Poimenovanja srednjega spola imajo dokaj zapleteno sklanjatev 
– najprej moramo osnovo podaljšati, pri nekaterih samostalnikih pa še 
spremeniti naglas: têle – teléta, jágnje – jágnjeta, žrebè – žrebéta. 
Sklanjatev pomanjševalnic je precej enostavnejša, vse se sklanjajo po 
enakem načelu, brez sprememb naglasa: telíček – telíčka, jágenjček – 
jágenjčka, žrebíček – žrebíčka.

Vendar pa poimenovanja domačih živali pri spremembi spola še zdaleč 
niso osamljen primer. Samo pomislite: kako tvorite manjšalnice samostal-
nikov sonce, jajce, drevo, jabolko, okno? Majhno sonce je sončece, 
a marsikdo mu bo rekel sonček (moški spol); majhno jajce je jajčece, 
vendar tudi jajček (m. sp.); drevo je drevesce, pa tudi drevešček (m. 
sp.); okno je okence, pa tudi okenček (m. sp.); jabolko pa – priznam, 
tega nisem vedela – jabolčko, pa tudi jabolček (m. sp.). 

Manjšalnice moškega spola, tvorjene iz samostalnikov srednjega spola, 
so sicer bolj značilne za tista narečja in govore, ki tudi sicer poznajo t. i. 
maskulinizacijo nevter, tj. pojav, ko samostalnike srednjega spola obravna-
vamo kot samostalnike moškega spola (npr. sonce je že zašu, jabuk je 
dobr, okn je razbit, mlek je pokvarjen ipd.). Nasprotno z maskulinizacijo 
nevter nekatera narečja poznajo t. i. feminizacijo nevter, tj. samostalniki 
srednjega spola postanejo ženskega spola (npr. jabka je gnila, jajca se 
je razbila); v teh narečjih so tudi manjšalnice marsikdaj ženskega spola, 
npr. jajčka, čeprav uporabljamo – ja, tudi sama sem govorka ene od 
»feminizirajočih« narečnih skupin – tudi ogromno manjšalnic moškega 
spola, verjetno tudi zato, ker so mnoge od njih sprejete tudi v knjižni 
jezik – od zgoraj navedenih so v SSKJ in SP brez oznake navedene 
sonček, jajček in jabolček, oblika drevešček ima oznako pogovorno, 
oblika okenček pa nav. ekspr.; manjšalnice ženskega spola jajčka po 
drugi strani ne navaja niti SSKJ niti SP. 

Za konec pa malce zabave: tvorite manjšalnice samostalnikov ledvice, 
možgani, oči, ušesa, usta, srce, telo, ustnice.
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