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Odgovarja Žiga Zaplotnik: 

1. Kako ste določili parametre za model, kot na primer število stikov na dan? 

Na podlagi študije o vzorcih mešanja v populaciji (Mossong et al. 2008). Ostale, npr. 

klinične parametre pa na podlagi množice tujih študij in podatkovnih baz, npr. CDC, 

ECDC, pa tudi podatkov, zbranih na Sledilniku. 

2. Ste podoktorski raziskovalec iz meteorologije. Kaj imata vreme in epidemija 

skupnega? In kako se to odraža v uporabljenem modelu – kakšne 

prilagoditve vaših modelov so bile potrebne, da so postali uporabni za 

modeliranje bolezni? 

Skupno jima je predvsem to, da oba močno vplivata na življenje ljudi, zato tudi oboje 

želimo napovedati. Z matematičnega vidika jima je skupno tudi to, da je dinamika obeh 

procesov nelinearna.  Pri modeliranju obeh se soočamo s tem, da vseh podrobnosti ne 

poznamo natančno ali pa so prekompleksni, da bi jih lahko detajlno opisali. Skupno jima 

je tudi to, da jih moramo model iz matematično-analitične oblike v numerično obliko, ki jo 

prepišemo v programsko kodo.  

Obstaja pa tudi mnogo razlik: fizikalni procesi v ozračju so mnogo bolj kompleksni, bolj 

heterogeni. Operativni modeli vremena in klime so zato računsko izjemno zahtevni, 

simulirajo se na najmočnejših svetovnih superračunalnikih, razvija jih več 10000-glava 

znanstvena skupnost. Vanje se v realnem času asimilirajo meritve – od satelitskih, 

narejenih z najnaprednejšimi instrumenti, do klasičnih radiosondažnih in letalskih meritev 

(no, trenutno je teh precej manj).  

Če primerjam napovedovanje vremena/klime ter epidemije, je epidemiologija daleč zadaj 

– tam, kjer so bile napovedi vremena v 70. letih prejšnjega stoletja. Pa to ni arogantno 

mnenje meteorologa – to je na podlagi študij, ki sem jih prebral, mnenje epidemiologov. 

Vendar pa je to tudi pomeni, da je prostora za izboljšavo ogromno – od izgradnje 

kompleksnih modelov socialnih omrežij do asimilacije posameznih kliničnih modelov v 

model omrežja. 

Obstaja še več razlik: vreme ima zaradi kaotičnosti procesov v ozračju končno mejo 

napovedljivosti nekje pri 3-4 tednih. Epidemijo bi vsaj teoretično lahko napovedali mnogo 

dlje vnaprej, če bi znali ovrednotiti vnaprej učinke ukrepov na prenos virusa oz. obnašanje 

populacije. Kar pa je zelo težko. Narava je predvidljiva, ljudje pa niti ne – pandemija je 

lepo pokazala tudi kulturne razlike med narodi, nekateri so vzeli virus bolj resno, drugi 

manj. Poleg tega so tudi povsem teoretično epidemije težko napovedljive – so namreč 

eksponenten pojav, zaradi česar majhna sprememba vrednosti nekega parametra lahko 

pomeni nekajkratno spremembo v napovedanem številu okuženih. 

3. Kdo so uporabniki vašega modela in kako ga uporabljajo? 

Model je nov, uporabniki so zato le obiskovalci portala Sledilnik, občasno pa smo rezultate 

komunicirali tudi strokovni skupini pod vodstvom prof. dr. Bojane Beović. 

https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0050074


4. Ali model socialnega omrežja, ki ga predpostavljate kakorkoli upošteva 

gostoto omrežja in geografsko heterogeno porazdeljenost te gostote? 

Trenutna verzija modela socialnega omrežja upošteva zgolj heterogenost števila 

kontaktov in stanovanjskih enot. Ne upošteva npr. porazdelitve po starosti, geografske 

porazdelitve, delovne in šolske mobilnosti itd. Naslednja verzija modela pa bo upoštevala 

tudi to. 

5. Poleg danes predstavljenih, je Sloveniji nastalo in bilo objavljenih še nekaj 

drugih modelov. Jih lahko (vsaj nekatere) komentirate in razložite v čem so 

njihove prednosti in slabosti v primerjavi z danes predstavljenimi? Kateri se 

vam zdi najboljši? Za katere(ga) je (po vašem mnenju) bolje, da ne bi prišel v 

javnost? 

Dobri napovedni modeli neposredno opisujejo dejanske sociološke/fizikalne pojave, torej 

pojave, ki jih opazimo. Modela ne smemo enačiti s prilegajočo krivuljo ali s t.i. »fittom«. 

Model pomeni, da računsko posnemamo proces, ki se dogaja v naravi. Posledično menim, 

da bi bilo bolje, če večina slovenskih modelov ne bi prišla v javnost (oz. v medije). 

Raziskovalci moramo biti dovolj kritični do svojega dela, da vemo, kaj je že primerno za v 

javnost in kaj ne. So pa v začetni fazi epidemije pomembno pedagoško vlogo odigrali tudi 

preprosti modeli, s katerimi smo javno opozorili na pomembnost izogibanja socialnim 

stikom. 

6. Okuženost v Sloveniji ni geografsko enakomerno porazdeljena, ampak 

imamo izrazita žarišča. Ali je vaša analiza to vzela v obzir? 

Ne. Bo pa to upošteval nov model omrežja, ki ga bom objavil približno čez mesec dni. 

Upajmo, da takrat in tudi kasneje ne bo več potreben. 

7. Ali ste pri pripravi modela prosili za mnenje kakšnega strokovnjaka s 

področja medicine in sorodnih ved? 

Sodeloval sem s prijateljem zdravnikom Aleksandrom Gavričem iz UKC Ljubljana. 

Pomagal mi je pri interpretaciji kliničnih študij. 

8. Vhodni podatek za modele je potrjeno število primerov, kar pa ni 

reprezentativni podatek za celotno populacijo. Kako to upoštevate v svojem 

modelu? 

Potrjeno število primerov v začetnem pogoju delim s koeficentom podporočanja 

(underreporting), ki ga pripravlja skupina računskih epidemiologov iz Centra za 

matematično modeliranje nalezljivih bolezni (CMMID). Upoštevam tudi delež 

asimptomatskih primerov na podlagi tujih študij. 

9. Koliko časa ste namenili razvoju svojih modelov? To delate poleg službe? 

Popoldne, ponoči, namenil pa sem jim tudi nekaj službenega časa – iz tega bom pripravil 

tudi članek ali dva, torej lahko delo štejem k svojemu raziskovalnemu delu. Moram pa 

poudariti, da se pri tem delu čutil tudi podporo na fakulteti in znotraj meteorološke skupine. 

Ur razvoja in z njim povezanega prebiranja literature nisem nikoli štel, se jih je pa nabralo 

kar precej – morda za kakšen mesec normalnega dela. 

 



Odgovorarja Janez Žibert: 

1. Ali je model SEIR tipa dovolj natančen in kako ste ga nadgradili? 

Model SEIR je razširjen s podskupinami, kjer obravnavamo osebe v bolnišnični oskrbi, na 

intenzivnih oddelkih in število umrlih. Zaradi asimptomatskih smrti (predvsem v DSO-jih) 

ima model še obravnavo asimptomatskih smrti in simptomatskih, kjer predvidevamo pot 

pacienta od bolnišnične obravnave preko ICU in do potencialne smrti. Model omogoča 

ocenjevanje reprodukcijskega faktorja R kot časovno spremenljive funkcije, kjer 

ocenjujemo potek preko prileganja modela na število bolnišničnih obravnav, pacientov na 

intenzivni negi in kumulativnega števila smrti. To so bolj zanesljivi podatki kot število 

okuženih, kar predvidevajo osnovni modeli tipa SIR/SEIR. Zaradi tega menim, da model 

ustreza epidemiološki sliki COVID19 v Sloveniji. Z novimi spoznanji nacionalne raziskave 

o prekuženosti, pa smo ugotovili, da je model tudi zelo dobro napovedoval dejansko 

število okuženih, saj smo z modelom ocenjevali število okuženih okoli 50.000.  

2. Ali ste pred modeliranjem bolezni COVID ta model uporabili za kakšne druge 

nalezljive bolezni in kakšne so bile podobnosti in razlike v pristopu? 

Modele razvijam v okviru študijskih predmetov epidemiološke statistike in biostatistike. Ta 

model je bil razvit za to situacijo. Modele tipa SIR in SEIR pa preučujemo na manjših 

študijskih primerih znanih bolezni v preteklosti. 

3. Kako vaš model uporabljajo odločevalci in drugi uporabniki? 

Za spremljanje COVID19 v Sloveniji sem razvil dve verziji modela. Prvi model je namenjen 

napovedovanju poteka epidemije v Sloveniji. Model se vsakodnevno posodablja, kjer se 

poleg projekcij števila bolnišničnih obravnav, ICU in smrti, ocenjuje še reprodukcijko 

število R. Najdete ga na spletni strani https://apps.lusy.fri.uni-lj.si/appsR/CoronaSim/ .  Na 

podalgi tega modela pa je pripravljen tudi simulator https://apps.lusy.fri.uni-

lj.si/appsR/CoronaSim5/, kjer s spreminjanjem ključnih epidemioloških parametrov lahko 

simuliramo razčine scenarije poteka bolezni. Ta model so uporabljali tudi v strokovni 

skupini prof. Beovićeve za simulacijo različnih možnosti pri postopnem sproščanju 

ukrepov. 

4. Bi lahko z vašim modelom ugotovili ali omejevanje gibanja med občinami 

deluje? Katere dodatne podatke bi potrebovali za to? 

Težko. Omejevanje gibanja med občinami je bil samo eden izmed ukrepov, ki je seveda 

vplival na reprodukcijsko število R, vendar samo po časovnih potekih spreminjanja R težko 

ocenjujemo z mojim modelom, koliko posamezni ukrep vpliva na faktor R.    

5. Poleg danes predstavljenih, je Sloveniji nastalo in bilo objavljenih še nekaj 

drugih modelov. Jih lahko (vsaj nekatere) komentirate in razložite v čem so 

njihove prednosti in slabosti v primerjavi z danes predstavljenimi? Kateri se vam 

zdi najboljši? Za katere(ga) je (po vašem mnenju) bolje, da ne bi prišel v javnost? 

Modele,ki so bili razviti v tem času v Sloveniji lahko razdelimo na tri skupine: na modele, 

ki slonijo na prileganju podatkov h krivuljam (eksponentna funkcija, logistična regresija, 

razne funkcije modelov rasti), modele tipa SIR in modele, ki slonijo na dinamičnih 

omrežjih. Po mojem bi bilo potrebno , da imamo v Sloveniji en dober model SIR za globalni 

potek epidemije in bolj natančen model z dinamičnimi omrežji. Oba modela bi morala biti 

usklajena v tem smislu, da dajeta smiselne rezultate in se dopolnjujeta oziroma potrjujeta. 

https://apps.lusy.fri.uni-lj.si/appsR/CoronaSim/
https://apps.lusy.fri.uni-lj.si/appsR/CoronaSim5/
https://apps.lusy.fri.uni-lj.si/appsR/CoronaSim5/


Prav gotovo pa bi morali biti modeli, ki pridejo v javnost narejeni po osnovni statistični 

metodologiji: zgrajeni morajo biti na zanesljivih podatkih, po principih statističnega 

modeliranja in ovrednoteni za nazaj.  

6. Okuženost v Sloveniji ni geografsko enakomerno porazdeljena, ampak 

imamo izrazita žarišča. Ali je vaša analiza to vzela v obzir? 

Model tipa SIR ima to pomanjkljivost, da predvideva homogeno mešanje populacije in je 

kot tak lahko uporabljen samo za tak tip populacij. Na vrhuncu epidemije so taki modeli 

čisto dovolj dobri, ko pa imamo opravka s posameznimi žarišči, je potrebno uporabiti 

drugačno modeliranje oziroma prilagoditi SIR model za tovrstno značilnost. To delamo v 

verziji 2 modela, kjer bomo v model SEIR vključili stohastičen pristop modeliranja in v 

skupine okuženih oziroma dovzetnih dodali dinamična omrežja ravno z namenom 

modeliranja nehomogenih skupin mešanja.  

7. Ali ste pri pripravi modela prosili za mnenje kakšnega strokovnjaka s 

področja medicine in sorodnih ved? 

Že po moji poziciji na Zdravstveni fakulteti je to nujno, ko delamo takšne stvari. V tej 

situaciji pa smo ugotovili, da imamo s tem virusom veliko neznank in zato smo morali kar 

nekaj ključnih parametrov modela ocenjevati sproti oziroma po literaturi.   

8. Vhodni podatek za modele je potrjeno število primerov, kar pa ni 

reprezentativni podatek za celotno populacijo. Kako to upoštevate v svojem 

modelu? 

Moj model tega sploh ne upošteva, saj je ta podatek premalo reprezentativen. Model 

upošteva število obravnav v bolnišnicah, na intenzivnih oddelkih in število smrti, kar so po 

mojem mnenju veliko bolj zanesljivi podatki v tem primeru.  

9. Kako ocenjujete oziroma komentirate odziv statistične in modelske stroke v 

Sloveniji na epidemijo? Kako ocenjujete/komentirate vključenost te stroke v 

odločanje? 

Stroka se je odzvala, vendar neorganizirano. Vsaj sam sem pričakoval, da imajo 

inštitucije, ki se morajo ukvarjati s tovrstnimi zadevami tudi kakšne strokovnjake s področja 

epidemiološke statistike in matematičnega modeliranja ter razvite kakšne svoje modele. 

Pa se je izkazalo, da ni tako. Kar je velika težava. Nujno je potrebno organizirati ekspertno 

skupino tudi s tega področja in vključiti tovrstna znanja v strokovne time, ki odoločajo o 

ukrepih pri epidemiji. Poleg dobrih podatkov in modelov, je potrebna tudi ustrezna 

komunikacija, da se rezultati in ugotovitve modelov ustrezno predstavijo in razložijo 

določevalcem, po drugi strani pa je potrebno v naše modeliranje vključiti epidemiologe, 

da zgradimo modele, ki jih stroka lahko smiselno uporablja in jim lahko tudi zaupa. To kar 

je sedaj ni dobro. Tu smo prostovoljci, ki pa imamo znanja in potrebno bi se bilo povezati, 

da naredimo en korak naprej v tej smeri.    

10. Koliko časa ste namenili razvoju svojih modelov? To delate poleg službe? 

Veliko. To je sicer tudi del moje službe, prav gotovo pa ne bistveni del. Vendar kot 

profesor, ki lahko sam zbiram svoja raziskovalna področja, bom lahko s tem delom še 

nadaljeval še posebej sedaj, ko smo lahko ugotovili, da to v Sloveniji manjka in da lahko 

s takšnim znanjem pomembno prispevamo k epidemiološki stroki nasploh. 


