
ANALIZA ANKETE – ŽIVLJENJE V KARANTENI –  

dijaki Ekonomske šole Celje 

Trimlon Muja, 2. a PTI 

 

Anketo je v celoti rešilo 177 dijakov Ekonomske šole Celje. 

1. VPRAŠANJE 

Letnik? 

 

Anketo je rešilo 45 dijakov tretjega letnika, 42 dijakov prvega letnika, 35 dijakov drugega 

letnika, 28 dijakov četrtega letnika in 26 dijakov pti programa.  

 

2. VPRAŠANJE 

Kje ste v času nujne osamitve?  

 

Največ dijakov, kar 161, preživlja karanteno doma, 11 jih preživlja pri punci oz. fantu, trije pri 

starih starših, eden pa preživlja karanteno celo v službi.  

 

 



3. VPRAŠANJE 

Kako preganjate čas?  

 

Ker je bilo več možnih odgovorov, so se dijaki večinoma odločali za vse. Največ jih gleda tv ali 

posluša glasbo, najmanj dijakov v tem času bere.  

Najpogostejši odgovori: 

 gledam TV, 

 poslušam glasbo, 

 se učim, 

 pospravljam, 

 kuham in pečem, 

 berem. 

 

 

4. VPRAŠANJE 

Ali se strinjate s to trditvijo: "Koronavirus je rešil več življenj, kot jih je vzel."? 

 

 

 

80 dijakov se s trditvijo delno strinja, 22 dijakov se popolnoma strinja in 74 dijakov se s 

trditvijo ne strinja.  



5. VPRAŠANJE 

Ali sedaj bolj cenite svobodne izhode, kot ste jih prej? 

 

133 dijakov bolj ceni svobodne izhode kot prej, 30 jih je odgovorilo z mogoče in 14 dijakov ne 

ceni izhodov.  

 

 

6. VPRAŠANJE 

 Imate idejo za kakšen ukrep za zajezitev koronavirusa? 

Zanimalo me je, če imajo dijaki kakšen ukrep za zajezitev virusa, zato sem postavil vprašanje 

odprtega tipa.  

Dobil sem različne odgovore. Največkrat so odgovorili, da naj ostanemo doma, na drugem 

mestu nimajo nobene ideje. Pojavile so se ideje: zaprli bi vse trgovine za določen čas, preklic 

mature, višje kazni za ljudi, ki ne upoštevajo pravil karantene, boljše učne ure, … Presenetil 

me je odgovor, saj en dijak meni, da je koronavirus napihovanje medijev, napisal je, da naj 

primerjamo število umrlih z navadno gripo in s koronavirusom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. VPRAŠANJE 

Kaj najbolj pogrešate v prisilni osamitvi? (možnih več odgovorov) 

 

Izkazalo se je, da največ dijakov pogreša prijatelje, druženje in svobodne izhode in prihode 

domov.  

Najmanj pogrešajo službo, prireditve in družino, predvidevam, da preživljajo karanteno 

skupaj z družino in je zato ne pogrešajo.  

 

 

8. VPRAŠANJE  

Menite, da bomo imeli težave z normalizacijo življenja po koronavirusni krizi? 

 

72 dijakov jih meni, da bomo imeli težave, 68 dijakov je odgovorilo z mogoče in 36 dijakov 

meni, da sploh ne bomo imeli težav z normalizacijo življenja. 

 

 

 



9. VPRAŠANJE  

Pogrešate nakupovalne centre? 

 

99 dijakov pogreša nakupovalne centre, 78 pa ne.  

 

 

 

 

10. VPRAŠANJE  

Kaj boste naredili, ko bo konec karantene? 

 

 

Največ dijakov, kar 127, se jih bo najprej dobilo s prijatelji, najmanj jih bo obiskalo 

nakupovalno središče.  

 

 

 

 



 

11. VPRAŠANJE  

Razmišljate o poletju? Spodaj je naštetih nekaj trditev. Označite od 1-5 (1 pomeni sploh se 

ne strinjam, 5 popolnoma se strinjam) 

 

Večina vprašanih ne bo imela težav s potovanji po karanteni. Povprečje trditev je bilo okoli 3, 

le zadnja trditev »to poletje bom iz previdnosti ostal doma« je bila ocenjeno z 2,3.  

 

 

 

12. VPRAŠANJE 

Ali ste odpovedali  rezerviran dopust ali potovanje? 

 

60 dijakov je odpovedalo rezerviran dopust/potovanje, 114 dijakov še ni rezerviralo počitnic. 

 

 


