
OB SVETOVNEM DNEVU STRANIŠČ 
 

Pri ITS družboslovje sva dijaka Marcel Nemec in Tilen Mahnič opravila kratko raziskavo ob 
svetovnemu dnevu stranišč, ki ga obeležujemo 19. novembra. Pri anketi je sodelovalo 35 
dijakov 2. letnika gimnazije in 2. letnika ekonomske šole, ki so morali odgovoriti na 10 
vprašanj na temo stranišč. 

 

1. Vprašanje: Katera bolezen je posledica slabih sanitarij? 

Zanimala naju je seznanjenost dijakov z boleznimi, ki so posledice slabih sanitarij.  

Odgovori so bili različni 32% učencev je 
odgovorilo HIV, 18% je odgovorilo 
tuberkuloza, 61% anketirancev pa je 
odgovorilo pravilno - diareja.  

 

 

 

2. Vprašanje: Katera organizacija je razglasila svetovni dan stranišč za 
svetovni dan? 

Največ anketirancev se je odločilo za prvi 
odgovor (OZN), ki je sicer pravilen, za 
odgovor se je odločilo kar 55% anketirancev; 
za organizacijo Unicef se je odločilo 30% 
anketirancev in za tretji odgovor (Rdeči križ) 
pa se je odločilo samo 15% anketirancev.  

 

 

3. Vprašanje: Koliko časa preživi človek povprečno na WC v celem 
življenju? 

S tem vprašanjem sva hotela izvedeti ali so 
dijaki ozaveščeni o tem, kako pomembno je 
stranišče in koliko časa preživimo v njem. 
Odgovor naju je presenetil saj sva mislila da 
bodo anketiranci v večini odgovorili 
napačno, vendar so v visokem deležu 
odgovorili pravilno. Za prvi odgovor 1,5 leta 
se je odločilo 11% vprašanih, za odgovor 6 
let 33% dijakov in za tretji ter tudi pravilen odgovor 3 leta pa se je odločilo kar 59% dijakov.  



4. Vprašanje: Kaj mislite, kakšni so vzroki, da ljudje po svetu nimajo 
ustreznega stranišča oz. ustreznih sanitarnih razmer? 

Večina učencev se je nagibala na revščino, sicer pa so bili odgovori zelo različni. 
Najboljši odgovori: 

 slabo razvite države 

 ljudje živijo v revnem okolju 

 problem z napeljavo kanalizacije 

 pomankanje denarja 

 ni vodovoda 

 zaradi prenizkega HDI in BDP 

 

5. Vprašanje: Koliko % umazane vode (onesnažene z fekalijami) se, 
svetovno gledano, vrača neposredno v naravo? 

Pri tem vprašanju je pravilen prvi odgovor 
56%, katerega je izbralo 44% dijakov, drugi 
odgovor 34% - ta odgovor je izbralo 26% 
dijakov in tretji odgovor 80% je izbralo kar 33% 
dijakov. 

 

 

 

6. Vprašanje: Kakšen delež šol po svetu nima stranišč? 

Na to vprašanje je tudi velika večina in sicer 
63% izbrala pravilen odgovor - 20%, ostali in 
sicer 15% vprašanih je izbralo odgovor 50%; 
26% dijakov je izbralo odgovor 5%.  

 

 

 

7. Vprašanje: Kdaj je bilo patentirano prvo stranišče z izplakovanjem? 

S tem vprašanjem sva dijake hotela seznaniti z 
zgodovino stranišč. 

Pravilen odgovor pri tem vprašanju je bila 
letnica 1775, ostala dva odgovora sta bila 
napačna.  

 



8. Vprašanje: -Kolikokrat na dan greste na malo potrebo? 

                                -Kolikokrat na dan greste na veliko potrebo? 

                                -Kolikokrat na dan si umijete zobe? 

S temi tremi vprašanju sva hotela izvedeti koliko-krat in zakaj ljudje dnevno uporabljamo 
stranišče. Odgovori na to vprašanje so bili sicer precej predvidljivi. 

Na prvo vprašanje (Kolikokrat na dan greste na malo potrebo?) je velika večina vprašanih 
odgovorila  3-krat ali več na dan. 

Na drugo vprašanje (Kolikokrat na dan greste na veliko potrebo?) je večina vprašanih 
odgovorila 1-krat na dan. 

Na tretje vprašanje (Kolikokrat na dan si umijete zobe?) je večina vprašanih odgovorila 2-krat 
na dan. 

 

9. Vprašanje: Koliko ljudi po svetu nima ustreznega stranišča oz. ustreznih 
sanitarnih razmer? 

S tem vprašanjem sva hotela dijake seznaniti 
z revščino po svetu, ki poleg vsega vključuje 
tudi slabe sanitarne razmere.  

Prvi odgovor 420 milijonov je izbralo 30%, 
drugi odgovor 69% milijonov je izbralo 26% 
vprašanih in tretji ter pravilen odgovor 2,3 
milijarde je izbrala večina in sicer 48%  

 

10. Vprašanje: Kako bi lahko vplivali na izboljšanje higienskih razmer v 
Sloveniji? 

Pri desetem vprašanju pa naju je zanimalo, kako bi vprašani vplivali na izboljšanje higienskih 
razmer, saj je to pravzaprav najpomembnejša tema tega dneva - namen dneva stranišč je 
ozaveščanje ljudi o izboljšanju sanitarnih razmer. 

Bilo je precej različnih in zelo izvirnih odgovorov, to so: 

 večja ozaveščenost o tem, višje plače za čistilke 

 čiščenje stranišč za sabo na javnih mestih 

 bi povečali RTV-televizijski prispevek, z razlogom da bi RTV ozaveščal ljudi o problemu 

 bi povprašali organizacije za pomoč ljudem v stiski za denar 

 lahko bi zbirali denar, ki bi ga nato uporabili za gradnjo stranišč 
 

 

Tilen Mahnič in  Marcel Nemec, ITS družboslovje 


