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POSLANSTVO DRUŠTVA ZA
KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN
(KVČB) 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 JAVNEM INTERESU TER
SMO ČLAN EVROPSKEGA ZDRUŽENJA
BOLNIKOV S KRONIČNO VNETNO ČREVESNO
BOLEZNIJO (EFCCA). DO DANES JE V
DRUŠTVO VKLJUČENIH ŽE VEČ KOT 1800
ČLANOV, KI SO ORGANIZIRANI V 11
SEKCIJAH PO VSEJ SLOVENIJI.

ODPRAVLJANJE OVIR V BIVALNEM
IN DELOVNEM OKOLJU
KVČB je bolezen sodobnega časa, ki lahko prizadene
kogarkoli izmed nas v katerem koli življenjskem
obdobju. Kot že samo ime »kronična vnetna
črevesna bolezen« pove imamo bolniki največkrat
težave s prebavo. Potrebujemo namreč stalen in
hiter dostop do sanitarij. Kako nujne so za bolnike,
opazimo takrat, ko nale�mo na oviro pri dostopu do
sanitarnih prostorov v javnos� in na delovnih mes�h.

KRITERIJI OCENJEVANJA
javna stranišča na bencinskih servisih
Dostopnost: plačljivost/neplačljivost.
Označenost dostopa: na stavbi, na obves�lnem znaku ob avtoces�.
Urejenost: higiena prostorov, urnik čiščenja in prisotnost čis�lke.
Število sanitarij: 1, 2, 3, 4, več.
Sanitarije za invalide na invalidskih vozičkih: urnik
dostopa, plačljivost/neplačljivost, iskanje ključa,
higiena prostorov, dostopnost, velikost, pripomočki
(držala ob straniščni školjki ter nad školjko…).
Oprema: dotrajanost in delovanje opreme.
Higienski material: zaloga straniščnega papirja, tekočega mila, brisač za enkratno uporabo ter razkužila.

Oblikovanje logo�pa in zloženke: Irena Gubanc

KRITERIJI OCENJEVANJA
javna stranišča v občinah
Dostopnost: urnik, plačljivost/neplačljivost, lokacija
stranišča glede na ostalo infrastrukturo.
Označenost dostopa: v stavbi, na usmerjevalnih
tablah.
Urejenost: higiena prostorov, urnik čiščenja in prisotnost čis�lke.
Število sanitarij: primerno število sanitarij glede na
velikost posamezne mestne občine oz. občine.
Sanitarije za invalide na invalidskih vozičkih: urnik
dostopa, plačljivost/neplačljivost, iskanje ključa ali
uporaba euro ključa, higiena prostorov, označenost
dostopa, dotrajanost in delovanje opreme, straniščna
školjka (nizka), ki je dostopna iz obeh strani, obojestranska držala ob straniščni školjki, ki se lahko
dvignejo, držalo nad školjko, odlagalna polica,
umivalnik v višini 65-70 cm pod katerim je dovolj
prostora za voziček, veliko ogledalo, dostopno s�kalo
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,
zaloga straniščnega papirja, mila in brisač ter zaprt
koš za higienske odpadke.
Oprema: dotrajanost in delovanje opreme.
Higienski material: zaloga straniščnega papirja, tekočega mila, brisač za enkratno uporabo ter razkužila.

RAZGLASITEV REZULTATOV
18. novembra 2022 bomo predstavnike občin in
bencinskih servisov ob 17. uri povabili v
Dominikanski samostan na Ptuju na prireditev ob
zaključku akcije Naj javno stranišče, kjer bomo
razglasili rezultate v kategoriji mestnih občin, ostalih
občin in v kategoriji bencinskih servisov. Zakaj ravno
na Ptuj - ker je v lanskem letu v kategoriji mestnih
občin osvojil naziv Naj javno stranišče 2021.
Izdelali bomo Bilten z vsemi podatki o ocenjenih
javnih straniščih in na spletni strani dopolnili zemljevid - označili vsa ocenjena javna stranišča v letu 2022
(www.najjavnostranisce.kvcb.si). Prenovili bomo
mobilno aplikacijo »Najbližji WC«, ki je na voljo za
operacijske sisteme Android ter iOS. Glavni namen
aplikacije je uporabniku naj� najbližje odprto javno
stranišče in ga do tja tudi vodi�. Mobilna aplikacija je
brezplačna.

19. NOVEMBER JE SVETOVNI DAN
STRANIŠČ, KI GA OBELEŽUJEMO PO VSEM
SVETU. V TA NAMEN BO DRUŠTVO ZA
KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN
(KVČB) LETOS ŽE ŠTIRINAJSTO LETO
ZAPORED PRIPRAVILO AKCIJO NAJ JAVNO
STRANIŠČE. AKCIJA JE NAMENJENA
OSVEŠČANJU JAVNOSTI O POMENU IN
UREJENOSTI STRANIŠČ IN KOT
INFORMACIJA ČLANOM TER NEČLANOM
DRUŠTVA, KJE V OBISKANIH OBČINAH IN
BENCINSKIH SERVISIH OB AVTOCESTAH V
SLOVENIJI IMAMO MOŽNOST DOSTOPA DO
STRANIŠČA, KI GA KOT SVOJO TEMELJNO
POTREBO NUJNO POTREBUJEMO.
JAVNA STRANIŠČA SI BO KOMISIJA
OGLEDOVALA V ČASU OD DRUGE POLOVICE
MAJA DO SEPTEMBRA 2022.
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