
Akcija  

NAJ JAVNO STRANIŠČE 

2015 

Ob koncu akcije bomo 20. novembra 2015 predsta-

vnike občin, bencinskih črpalk in zdravstvenih 

domov povabili na zaključno prireditev v Rogaško 

Slatino, kjer bomo razglasili rezultate v posameznih 

kategorijah. Zakaj ravno v Rogaško Slatino - ker si je 

v lanskem letu v kategoriji občin priborila naziv Naj 

javno stranišče 2014.  

Ponovno bomo izdelali BILTEN z vsemi podatki o 

ocenjenih javnih straniščih. Na spletni strani najjav-

nostranisce.kvcb.si bomo dopolnili zemljevid - 

označili vsa ocenjena javna stranišča v letu 2015.  

 

Še nekaj zanimivosti:  

 

 Človek gre na stranišče povprečno 2.500 krat na 

leto oziroma od 6 do 8 krat na dan.  

 

 Na stranišču preživimo 3 leta svojega življenja.  

 

 Ženske za vsak obisk stranišča povprečno pora-

bijo trikrat več časa kot moški.  

http://najjavnostranisce.kvcb.si 

ZAKLJUČEK AKCIJE 

Akcijo "Naj javno stranišče" vodi: 



Poslanstvo društva je izboljšati kvaliteto življenja 

bolnikov s KVČB. Delujemo od leta 2004 in smo 

nacionalno društvo, ki vključuje tako odrasle osebe 

kot otroke in mladostnike s to boleznijo. Imamo 

status invalidske organizacije in organizacije v jav-

nem interesu ter smo član Evropskega združenja 

bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo 

(EFCCA). Do danes je v društvo vključenih že več 

kot 1100 članov, ki so organizirani v 11 sekcijah po 

vsej Sloveniji.  

JAVNA STRANIŠČA NA BENCINSKIH ČRPALKAH: 
 

 

 DOSTOPNOST: plačljivost/neplačljivost. 

 UREJENOST: higiena prostorov. 

 ŠTEVILO SANITARIJ: 1, 2, 3, 4, več. 

 OZNAČENOST DOSTOPA: na stavbi, na obvestil-
nem znaku ob avtocesti. 

 SANITARIJE ZA INVALIDE: iskanje ključa, dosto-
pnost, velikost, pripomočki (držala ob straniščni 
školjki …). 

 OPREMA: dotrajanost in delovanje opreme.  

 HIGIENSKI MATERIAL: zaloga straniščnega 
papirja, mila in brisač/električni sušilec za roke.  

 

JAVNA STRANIŠČA V ZDRAVSTVENIH DOMOVIH: 

 

 DOSTOPNOST: v bližini ali ob ambulanti, iskanje 
ključa. 

 UREJENOST: higiena prostorov, umivalnik v stra-
nišču in ne samo v predprostoru. 

 OZNAČENOST DOSTOPA: v stavbi. 

 ŠTEVILO SANITARIJ: primerno glede na čas 
čakanja. 

 SANITARIJE ZA INVALIDE: označenost dostopa, 
iskanje ključa, higiena prostorov, oprema, higi-
enski material ... 

 OPREMA: dotrajanost in delovanje opreme.  

 HIGIENSKI MATERIAL: zaloga straniščnega 
papirja, mila, razkužila za roke in brisač, straniš-
čna metlica ter papirna zaščita za straniščno 
školjko. 

 

 

DRUŠTVO ZA KRONIČNO  
VNETNO ČREVESNO BOLEZEN (KVČB) 

ODPRAVLJANJE OVIR V  
BIVALNEM IN DELOVNEM OKOLJU 

KVČB je bolezen sodobnega časa, ki lahko prizade-

ne kogarkoli izmed nas v katerem koli življenjskem 

obdobju. Kot že samo ime »kronična vnetna čreves-

na bolezen« pove imamo bolniki največkrat težave 

s prebavo. Potrebujemo namreč stalen in hiter dos-

top do sanitarij. Kako nujne so za bolnike, opazimo 

takrat, ko naletimo na oviro pri dostopu do sanitar-

nih prostorov v javnosti in na delovnih mestih. 

Akcija je namenjena osveščanju javnosti o pomenu in 

urejenosti stranišč in kot informacija članom ter nečla-

nom društva, kje v obiskanih občinah, bencinskih črpal-

kah ob avtocestah in 10 zdravstvenih domovih v Slove-

niji imamo možnost dostopa do stranišča, ki ga kot 

svojo temeljno potrebo nujno potrebujemo. 

Javna stranišča si bo komisija ogledovala v času od 

meseca januarja do meseca septembra 2015.  

 

 

JAVNA STRANIŠČA V OBČINAH: 

 DOSTOPNOST: urnik, plačljivost/neplačljivost. 

 UREJENOST: higiena prostorov.  

 OZNAČENOST DOSTOPA: v stavbi, v turističnih 
mapah, na informacijskih točkah, na usmerjevalnih 
tablah. 

 ŠTEVILO SANITARIJ: primerno število sanitarij glede 
na velikost posamezne občine.  

 SANITARIJE ZA INVALIDE: na invalidskih vozičkih 
(dotrajanost in delovanje opreme, nizka straniščna 
školjka, ki je dostopna iz obeh strani, obojestranska 
držala ob straniščni školjki, ki se lahko dvignejo, odla-
galna polica, umivalnik v višini 65-70 cm pod katerim 
je dovolj prostora za voziček, veliko ogledalo, dostop-
no stikalo za luč ali luč na senzor, klicna naprava za 
klic v sili, vrata v stranišče široka 90 cm, ki se odpirajo 
navzven in prostor za obračanje vozička v  premeru 
150 cm in zaprt koš za higienske odpadke). 

 OPREMA: dotrajanost in delovanje opreme.  

 HIGIENSKI MATERIAL: zaloga straniščnega papirja, 
mila in brisač/električni sušilnik za roke.  

 

KRITERIJI OCENJEVANJA 

AKCIJA NAJ JAVNO STRANIŠČE 

19. november je svetovni dan stranišča, ki ga obe-

ležujemo po vsem svetu. V ta namen bo naše druš-

tvo letos že sedmo leto zapored pripravilo akcijo 

Naj javno stranišče.  


