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POVZETEK 
 

 
V diplomskem delu me je zanimal razvoj in spreminjanje higienskih navad ljudi in 

njihovega domačega okolja. Predstavila sem spreminjanje telesnih higienskih 

standardov od srednjeveških časov naprej. Danes se čudimo navadam, ki so bile nekoč 

nekaj samoumevnega. Tudi higiena bivalnih prostorov se je zelo spremenila, kar je 

pripomoglo k manjšanju razvoja smrtnih bolezni med prebivalci.  

Danes pa se je stanje spremenilo. Ljudje kupujemo vse preveč različnih čistil in 

pripomočkov, da bi le dosegli najvišjo stopnjo čistoče.  

Bistvo moje raziskave je predstaviti, da se potrošniki velikokrat ne zavedajo kaj in 

koliko različnih čistil kupijo, ter kaj čistilo ponuja in obljublja. Količina čistil namreč ni 

pogoj za doseganje čistoče in higiene telesa, ter bivalnega prostora. Preko vprašalnika in 

odgovorov potrošnikov sem prikazala njihove navade. Primerjala sem tudi različna 

čistila in na podlagi le tega ugotovila, katero čistilo je bolj primerno za uporabo. 

Zbrane podatke sem prikazala v tabelah in grafih. 
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SUMMARY 

 
In this work I did a research about hygiene habits of people and their home 

environment. The work presents how the hygiene habits changed in people home 

environment through time. The work presents changes of the body hygiene standards 

adopted by people from the middle ages onward. Todays customs are quite different 

from the ones we had some time ago. Moreover, hygiene of living environment has also 

changes which resulted into lower death rate and death illness related to bad hygiene 

among population.  

 

Situation has changed nowadays. People buy too much of different cleaning substances 

to keep everything cleaner. 

 

The goal of my research is to present the fact about non-awareness among people 

buying cleaning substances: usually they are not aware which cleaning substance they 

are buying or if it is appropriate. The greater amount of cleaning substance does not 

mean greater cleanliness of their leaving premises. Using the questionnaire I have 

shown what is their custom and what are people's habits. I have compared different 

cleaning preparations and based on the comparison I have shown which cleaning 

preparation is better for the situation.  

 

All the results and the date are introduced in the tables and graphs. 

 

 

Key words: 

 

Body hygiene, hygiene of home environment, diseases, cleanness, cleaner 
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 UVOD 
 

 

Dandanes so higienski standardi in stopnja čistoče na bistveno višjem nivoju kot nekoč. 

Ustaljene navade in praktike na področju higiene in čistoče telesa so za večino ljudi 

nekaj povsem samoumevnega, ustrezajo današnjim predstavam o čistoči, ter sodijo v 

intimno, privatno sfero človeka.  

Skozi diplomsko delo vas povabim na dolgo popotovanje skozi zgodovino čistoče in 

higiene. V srednjem veku se je razvila predstava o telesni čistoči, ki je svoj eksponirani 

znak našla v belem perilu. Čiščenje (umivanje) kože so nadomestili s stalnim 

preoblačenjem perila. Stanje (čistost) spodnjega perila je postalo merilo telesne 

negovanosti. Oblikovali so pojem higiene. 

V 16. stoletju so na te zabave pod vtisom velikih epidemij pozabili. Voda je postala 

strah vzbujajoči element. Voda je bila nevarna. Bolezni imajo svojo zgodovino in vsako 

obdobje ima »svoje« bolezni. 

Na koncu popotovanja vidimo, kako so nastali prostori in navade naše današnje prakse 

čistoče in higiene: kopalnica, kuhinja, stranišče. Današnja potrošniška družba uporablja 

veliko količino čistil, kar pa ni nujno merilo za čistočo in higieno. Količina uporabljenih 

čistil namreč ne prinaša zagotovila po zadostni higieni in zdravju potrošnikov. 

Tu je končna postaja dolgega razvoja, ki razločno vodi od vidnega k nevidnemu, 

skritemu.  
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TEORETIČNI DEL 

1.  TELESNA HIGIENA 

1.1  Splošno o higieni 

 

HIGIENA, nauk o zdravju in zdravem načinu življenja; tudi veda, ki preučuje škodljive 

in koristne vplive okolice na človeško zdravje. Temelji na izkušnjah drugih znanstvenih 

ved. (Enciklopedija Slovenije 1987) 

»Higiena ni bila več pridevnik, ki označuje zdravje (hygienos pomeni v grščini to, kar je 

zdravo), temveč skupek postopkov in znanj, ki so ga pomagali ohranjati. To je bila 

posebna disciplina medicine. Bila je zbirka vedenj, ne več telesni pridevek.« (Vigarello 

1999, 210) 

Cilj higienskega načina življenja je razvijati telesno in duševno zdravje, ter družbeno 

blaginjo v določenih razmerah in okolju, ter dosegati čim večjo odpornost proti 

neugodnim naravnim in socialno-ekonomskim dejavnikom, tudi v izrednih razmerah 

(naravna katastrofa, vojna). 

Glede na obseg in naloge je higiena zelo razvejana.  

 OSEBNA HIGIENA obravnava vse, kar mora vedeti in delati posameznik, da 

ohranja in krepi svoje telesno in duševno zdravje, ter zdravje ožje in širše okolice.  

 JAVNA HIGIENA (komunalna higiena oz. higiena okolja) obravnava in ureja 

vse, česar posameznik ne more reševati sam, lahko pa to naredijo različne skupnosti, od 

krajevne do državne (preskrba z vodo, nadzor nad živili, splošna zdravstvena kontrola). 

 SOCIALNA HIGIENA (socialna medicina, preventivna medicina) preučuje 

medsebojne vplive v družbi in zdravje ljudi, zlasti ogroženih skupin, ter predlaga 

ustrezne družbene ukrepe. 

 DEDNOSTNA HIGIENA raziskuje, kako vpliva dednost na zdravje in kako je 

mogoče na to pozitivno delovati. 

 HIGIENA DELA raziskuje delovne procese, napore pri delu oblike in metode 

dela, organizacijo delovnih mest, vplive okolja na človeka in drugo. (Enciklopedija 

Slovenije 1987) 
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ČISTOČA  -e ž (ó) stanje brez umazanije, prahu: imeti, vzdrževati red in čistočo; 

navajati, paziti na čistočo; osebna čistoča; čistoča stanovanja. (SSKJ, pridobljeno 

30.11.2012) 

»Čistoča, ki jo določa redno umivanje telesa, kratko malo predstavlja večje razlikovanje 

v zaznavanju in večjo samodisciplino, kakor tista, ko jo v glavnem določata 

preoblačenje in belina perila. Preden se lotimo te zgodovine, moramo utišati sistem 

lastnih referenc in prepoznati čistočo tudi v danes pozabljenem vedenju. »Suha« toaleta, 

denimo, pri kateri si je dvorjan drgnil obraz z belo krpo, namesto, da bi si ga umil, 

ustreza normi, ki je bila v 17. stoletju popolnoma »smotrna«. Takrat je bila premišljena 

in upravičena, danes pa se zdi precej nesmiselna; občutki in razlage so se spremenili. 

Prav to občutljivost moramo na novo odkriti.« (Vigarello 1999, 7) 

1.2 Umivanje 

 

»Glede izvajanja telesne nege ljudje včasih niso bili kaj prida zahtevni. Zadostovalo jim 

je jutranje umivanje do pasu, enkrat na teden pa se je družina posvetila kopanju celega 

telesa.« (Bonač 1975, 10) 

Slika 1: Nekdaj so se vode ogibali 

 

 

(vir: http://www.slovenskenovice.si/lifestyle/astro/nekdaj-so-se-vode-ogibali, 31.5.2013) 

Organizem, ki je okopan, slabše kljubuje strupom - jim je bolj izpostavljen. Kakor da bi 

postal propusten. Kopeli naj bi ogrožale ravnovesje, saj so telo kvarile in ga 

izpostavljale še drugim  nevarnostim, ne le okuženemu zraku. Že čisto prvi zapisi o 

potilnicah in o prenašanju kužnih bolezni so govorili o bolj nejasnih nevarnostih: 

http://www.slovenskenovice.si/lifestyle/astro/nekdaj-so-se-vode-ogibali
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»Kopeli, potilnice in njihove posledice, ki segrejejo telo in telesne sokove, ki oslabijo 

naravo in odprejo pore, povzročajo smrt in bolezen.« (Vigarello 1999, 16) 

Ta miselnost se je posplošila in usidrala v misli vseh ljudi. Postala je vsakdanja. 

»Kopeli se ni bilo moč zamisliti, brez nujnih zahtev: počitka, ležanja v postelji, zaščite z 

obleko. Taka navada je lahko kvečjemu vzbujala skrb. Zaradi kopičenja varnostnih in 

nemogočih zaščitnih ukrepov je postala zapletena in redka.« (Vigarello 1999, 17) 

1.3 Hladna kopel 

 

»Izhodišče je bila preprosta ugotovitev, da mraz krči telo, sledilo pa je razglabljanje o 

posledicah: taka krčenja utegnejo imeti s svojim delovanjem na telesne sokove 

terapevtske, z delovanjem na energije pa skoraj da moralne učinke. Higieni so se spet 

pridružili pomeni, ki so jo presegali. Hladnost tekočine je postala lastnost, pomembnejša 

od katere koli druge, in zanimanje se je osredotočilo na notranja gibanja, ki jih je sprožil 

stik z njo. Za veliko ljudi v drugi polovici 18. stoletja je pri kopeli in umivanju z vodo 

prevladovala zahteva, da mora biti voda hladna.« (Vigarello 1999, 142) 

»Hladna voda je povsem zagotovo manj umivala, pač pa bolj utrjevala.« (Vigarello 

1999, 154)   

»Take navade, čeprav še vedno redke, potrjujejo, da je mrzla voda po letu 1760 dobila 

pomemben položaj. Čeprav je bila vpletena v nastanek nove vrste kopeli, pa v resnici ni 

imela zveze s čistočo. Z njo je bilo povezanih preveč namenov in preveč razlag. Ni bila 

nevtralna snov, temveč še vedno nekaj nepredvidljivega in tujega, imela je številne in 

slabo obvladljive učinke; za telo je bila skoraj nenaravno okolje.« (Vigarello 1999, 160) 

»Najbolj higienično in ekonomično se v celem očistimo pod tušem, da nesnaga sproti 

odteka v kanal. Pri tem rabimo kaj preproste stvari, čisto vodo in milo.« (Bonač 1975, 

10) 

1.4  Suho umivanje  

 

Njihove bojazni so pripeljali do sklepov, ki se močno razlikujejo današnjim. Izhodišča o 

telesnem delovanju so našim popolnoma tuja. »Ko zdravstvene knjige, denimo v 16. 

stoletju, omenjajo nekatere telesne vonjave, omenjajo tudi potrebo po tem, da jih 

odpravimo. Toda pri tem so otiranja in parfumi pomembnejši od vsakršnega umivanja. 

Kožo je treba zdrgniti s kakšno odišavljeno krpico. Močno zbrisati in nanesti dišavo, ne 

pa zares umiti. Dejstvo, da ne omejujejo kopeli, ni najpomembnejše. Pozornost 
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osredotočijo na vidne dele: na roke in obraz. Jutranje umivanje obraza in rok v mrzli 

vodi je čisto in zdravilno.« (Vigarello 1999, 24)  

Od 17. stoletja naprej je tekočina vzbujala še več skrbi, ker je obraz postal »občutljiv«. 

»Pravila higiene 17. stoletja so predpisovala razne ukrepe, s katerimi so spodbujali 

brisanje in ne umivanje. Otroci naj si obličje in oči očistijo z belo krpico. To odstranja 

umazanijo in pušča tenu in barvi njun naravni videz. Umivanje z vodo škoduje vidu, 

povzroča zobobol in katar; obraz obledi in postane občutljivejši za zimski mraz in 

poletno sončno pripeko. Pokazale so se iste bojazni, kakor glede kopeli, ter spremenile 

postopke in njihove okoliščine. V resnici ni šlo za »umivanje«, čeprav je čiščenje ostalo 

(in se v nekem smislu celo izostrilo). Eno dejanje se je umaknilo drugemu: ne več 

močiti, temveč brisati. Vpliv podobe telesa je tukaj mogoče zelo preprosto določiti: 

prepojena koža je dovzetna za vse bolezni.« (Vigarello 1999, 25)  

1.5 Perilo, ki umiva 

 

»Osebno čistočo je simbolizirala čistoča perila. Zelo dolgo so enačili menjavanje obleke 

in čistočo brez vsakršnega umivanja telesa.« (Vigarello 1999, 52)  

Vendar pa zaradi teh besedil ne smemo sklepati, da sploh niso poznali telesne čistoče. 

Poznali so jo, le da je bila drugačna kakor danes, podrejala se je drugim pravilom. 

Čistoča, nima absolutnega začetka in pravil. Če hočemo razumeti oblike tega dejanja in 

razvoj njihovih načel, moramo opustiti naša današnja izhodišča.  

To pravilo se je razširilo še na druge, podobne situacije. Menjavo perila je spodbudil 

občutek prepotenosti. Menjavanje perila lahko opišemo z izrazi čutnih zaznav. »Če se 

človek pri delu prepoti, je dobro, da nemudoma zamenja srajco. Perilo »umiva«. Skoraj 

bi lahko rekli, da je bilo otiranje isto kakor spiranje. Vsa čistoča je bila v tem opravilu in 

veljala je tudi za tiste dele telesa, ki jih ni bilo videti. Če boste pozorni, boste opazili, da 

ste potem, ko zamenjate perilo in obleko, prerojeni, pomlajeni in okrepljeni, kakor da bi 

to obnavljalo našega duha in naravno toploto.« (Vigarello 1999, 74)  

Bili so mnenja, da je zamenjati perilo pomenilo tudi očistiti kožo, čeprav se je roka, ki 

čisti, ni dotaknila. Sveže belo perilo je odstranjevalo umazanijo, s tem da se je dotikalo 

intimnosti telesa. Učinek je bil primerljiv z učinkom vode. Ta učinek je bil zanesljiv in 

manj nevaren. Bojaznim, ki jih je vzbujala kopel, se je torej pridružilo še prepričanje, da 

je nepotrebna. Znoj in nečistočo je prestreglo perilo. Preoblačiti se je v bistvu pomenilo 

umiti se. Tako se je spremenil odnos do čistoče. Perilo je umivalo brez uporabe vode.  
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1.6 Zunanji videz 

 

»S perilom je čistoča postala le še bolj vprašanje videza. Še bolj se je izostrila in njeni 

zakoni so se okrepili: zdaj niso zadevali samo obraza in rok, kakor je narekovalo 

izročilo, temveč tudi manšete, ovratnike, razne tančice in naborke. V 17. stoletju sta se 

na področju oblačenja moda in čistoča zlili v eno. Čistoča je v prvi vrsti pomenila 

spoštovanje predpisov. Pomena sloga in snažnost sta se lahko ujela samo zato, ker je 

zunanji videz igral osrednjo vlogo. Da se je definicija lahko začela spreminjati, je bilo 

treba »zunanjosti« dati brezpogojno prednost. Da se je lahko beseda tako zelo 

osredotočila le na obleko, da se je še sama spremenila, je morala biti snažnost predvsem 

snažnost blaga.« (Vigarello 1999, 102) 

Ta sprememba zunanjosti pa je vplivala tudi na podobo pričeske. V navado je prišlo 

pudranje las. Lasje torej niso smeli biti več počesani, ampak napudrani. Ta navada pa ni 

bila čisto nova, saj so puder uporabljali že od nekdaj, saj je sušil. Tako so se izognili 

umivanju las in s tem uporabi vode, obenem pa je ohranjal voljnost las. Tako je puder 

prevzel vlogo vode, ki so se je odkrito bali.  

Slika 2: Lepa obleka in parfum namesto vode in mila 

 

 

(vir: http://www.bio-farmer.com/kozmetika-skozi-cas#.Uain-dgvsVA, 31.5.2013) 

 

»Skrb za telo prinese užitek v smislu vznemirljivejšega življenja. Posamezniki, ki jim je 

uspelo doseči želen telesni videz, naj bi bili deležni večjega občudovanja, počutili naj bi 

http://www.bio-farmer.com/kozmetika-skozi-cas#.Uain-dgvsVA
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se bolj privlačne in samozavestne, pogosteje naj bi hodili ven in se ukvarjali z 

vznemirljivimi hobiji.« (Featherstone 1991, 185) 

1.7 Parfum, ki »čisti«  

 

»Nazadnje pa je imel puder še eno nalogo: odišaviti. V 17. stoletju še ni imel sivkastega 

leska, značilnega za belo oblogo, ki je sto let pozneje prekrivala lasulje. Njegovo belino 

je bilo mogoče slutiti, vendar je ostajala nerazločna in razpršena. Ni namreč deloval 

samo na vid, ampak tudi na voh. Vonjave posušenih in zdrobljenih izvlečkov, ki so mu 

jih dodajali, so se mešale z rahlo zamolklo barvo. Iluzija je postajala čedalje bolj 

zapletena. Njena znamenja so se izostrila in izpopolnila. V umetnosti ustvarjanja vtisa je 

bil parfum idealen pripomoček: še toliko bolj varljiv, ker je bil neviden. V določenih 

razmerah jim tako celo ni bilo treba vsak dan zamenjati srajce. 17. stoletje je namreč 

podedovalo tudi terapevtska izhodišča: parfum je krepil. Utrjeval je telo in »čudovito 

osvežil možgane«. Nevtraliziral je pokvarjen in škodljiv zrak. To je najbolj razvidno iz 

tega, kako so se spreminjali obrambni ukrepi proti kugi. Očiščenje in odišavljeno 

izpuhtevanje sta se čedalje bolj zbliževali. Prav tako so imeli ljudje zmeraj rajši prijetne 

in »dišeče« vonjave, kakor pa ostre in trdovratne, ki naj bi v času kuge varovale usta. 

Rezke okuse so počasi nadomestili dišeča smola, storaks, mira, mošus in rožni les, iz 

katerih so izdelovali pastile, ki si jih je bilo treba dati v usta. Kis pa je ostal. Njegova 

svežina je uničevala gnilobo, ki jo je domnevno spremljala kuga. Ljudje so po ulicah 

vdihovali s kisom prepojene blazinice. Veljalo je, da kislina vsebuje aktivne sestavine. 

Kljub temu pa je parfum boljše varoval pred okužbo, ker je popravljal pokvarjeni zrak. 

Njegova vloga je očitno prerasla družbeni pomen. Zapeljive vonjave so bile že zaradi 

svoje sestave nasprotje razkrajanja in niso le prenašale navadnega čutnega užitka, 

temveč so imele še varovalno vlogo. Učinkovale so psihološko, saj so »imenitno 

spodbujale čutne in umske sposobnosti«. Parfum je torej v umetnosti maskiranja in 

videza igral zapleteno vlogo. Ni se omejeval samo na prikrivanje ali užitek. Bil je tudi, v 

zelo konkretnem pomenu, »očiščenje«. Videz je zamenjal resničnost. Niso uporabljali 

vode, le prepojili so se z vonjavami. Umivanje je bilo strategija parfuma. Z drugimi 

besedami, parfum je prav toliko brisal, kolikor je prikrival. Parfum je v tem primeru 

imel vse vloge. Neposredno je bil povezan s čistočo, zapeljeval je voh, obenem pa je 

tudi očiščeval. Bil je nasprotje »umazanije« in jo je odpravljal. Vse vrednosti videza so 
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postale operativne. Parfum je čistil, odbijal in brisal. Iluzija se je obrnila na glavo in 

postala resničnost.« (Vigarello 1999, 111)  

Jasno je, da miti, ki jih danes v najobičajnejši vsakdanjosti ustvarjajo reklame, še vedno 

izhajajo iz verovanja, po katerem se kužnost izžene z odpravo vonja ali celo zgolj s 

prekrivanjem slabega vonja z dobrim vonjem: tam, kjer bi lahko pričakovali, da bo 

smrdelo je, »proti vsem pričakovanjem«, a simetrično ustvarjen vonj, ki je natanko 

nasproten vonju po zatohlem, sapo jemajoči vonj po lilijah ali zeleni limoni, po sivki ali 

boru, opojni vonji, od katerih se vam, kakor se je včasih reklo, »zavrti v glavi«.« 

(Laporte 2004, 92) 

1.8 Topla kopel 

 

Ker so se tako zelo ukvarjali z umazanijo, se je spremenil tudi odnos do temperature in 

toplota je postajala vse pomembnejša. Glavna vloga higienske kopeli je bila čistiti; 

čistoča pa je bila prvi pogoj za delovanje telesnih funkcij. Trditev, ki jo je bilo slišati že 

v zadnjih letih 18. stoletja, je za dolgo določila higiensko obliko kopeli:  »Topla kopel 

je najboljša higienska kopel: zagotavlja prijeten občutek, površino telesa očisti 

umazanije, ki jo na njem puščata potenje in pot.« Topla voda je torej prevladala nad 

vsako drugo vodo. Z njo je bilo mogoče pripraviti čistilno kopel. To ne pomeni, da je 

hladna kopel izgubila vso veljavo, le bolj kakor prej je služila posebnemu namenu – 

poživljanju. Namembnosti sta se ločili: umival ni mraz, ampak toplota. In ta je 

»omogočala funkcijam kože, da so delovale – ne z večjo energijo, temveč z večjo 

lahkoto.  Topla voda je čistila, hladna pa poživljala, navadi odtlej nista imeli več istega 

cilja.« (Vigarello 1999, 213) 

 

2. HIGIENA BIVALNEGA PROSTORA 

2.1 Bivalni prostor in okolica 

 

»Stanovanje nam je nepogrešljivo zunanje okolje. Ustvarja nam ugodno klimo za 

varstvo pred vremenskimi neprilikami, varuje nas pred agresijo žuželk in živali, 

omogoča uspešno vzdrževanje telesne čistoče, pripravo domače hrane… Podoba vaških 

naselij v zaostalih področjih še vedno opozarja na nekdanjo higiensko zaostalost. Ljudje 

so navezani na sumljivo vodo iz neurejenih vodnjakov, studencev in kapnic. Navadno 
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leže v bližini slabih »suhih« stranišč, gnojišč, napajališč ali mlak, kar lahko pospešuje 

infekcijske bolezni in širjenje črevesnih zajedalcev, zlasti če ni pravega odnosa do 

prehrambene in osebne higiene.« (Bonač 1975, 58) 

Te razlike jasno povzemajo pravilniki samostanskih skupnosti, ki veliko bolj vztrajajo 

pri čistoči skupnih prostorov in predmetov, kakor pri čistoči ljudi in teles. Zdi se, da so 

telo obravnavali samo posredno, prek stvari, ki se jih je dotikalo, prostorov v katerih je 

prebivalo, orodje, ki ga je uporabljalo. Enaka pozornost do obraza in rok, enako 

osredotočenje na oblačilna znamenja in ista odsotnost vsakršne reference o tem, da 

morebiti obstaja območje intimnosti, so dali čistoči niz podobnih, v prvi vrsti družbenih 

norm. Njihovi telesni predmeti so bili povsem vidni. (Vigarello 1999)  

»Vsak poglavar zasebne hiše, lastnik ali najemnik, kakršnega koli položaja in stanu je, 

bo vsak dan brez izjeme po vseh ulicah, uličicah in drugih predelih tega mesta in 

predmestja ob šesti uri zjutraj in tretji uri popoldan počistili pred svojo hišo in potisnili 

k zidu blato, govno itd. ali pa bo to dal v košaro ali kaj drugega, dokler ne pripelje 

mimo voz.« (Laporte 2004, 36) 

2.2 Kopalnica in wc 

 

»Kopalnice, kadi in stranišča dokazujejo, da so v 18. stoletju počasi začeli vodo drugače 

uporabljati. Vsaj za izbrance je to nedvomno pomenilo novo čistočo. Neka – družbeno 

sicer zelo omejena zahteva – se je vendarle uresničila. Nekatere navade so se ustalile, 

nekateri postopki spremenili. Načrti za povečanje razpoložljive vodne mase morda niso 

spodbudili zidave ljudskih kopališč, so pa vplivali na zasebne kopeli.« (Vigarello 1999, 

196) 

»Kopanje je bilo stoletja sestavni del družabnega življenja, eden od osrednjih družabnih 

dogodkov. Kopališča so bila priljubljena shajališča, namenjena sproščanju in klepetom, 

hkrati pa kraj, kjer si je človek privoščil masažo in maziljenje.« (http://blog.tim-

mlakar.com/2008/08/27/kopalnica-nekoc-in-danes/, 31.5.2013) 

http://blog.tim-mlakar.com/2008/08/27/kopalnica-nekoc-in-danes/
http://blog.tim-mlakar.com/2008/08/27/kopalnica-nekoc-in-danes/
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Slika 3: Kopališče nekoč 

 

 

(vir: http://blog.tim-mlakar.com/2008/08/27/kopalnica-nekoc-in-danes/, 31.5.2013) 

 

Leta 1800 je imelo kopalnico »samo« vsako tretje prestižno stanovanje. Porast je bil 

velik, vendar to seveda še zdaleč ni veljalo za vsa bogata domovanja. Vsekakor je 

pomenljivejše dejstvo, da se je pri sodobnikih vzbudila občutek rasti. Predvsem pa je 

bilo dovolj pomembno, da je kopel dobila pomembno mesto v miselnosti privilegiranih 

slojev. Po letu 1780 so postavili tudi nekaj javnih kopališč, največ luksuznih. Kopališče 

je bilo torej elitistična, ne ljudska ustanova. Kopel je potemtakem čisto na koncu 18. 

stoletja počasi dobila mesto med navadami višjih slojev. (Vigarello 1999) 

»Dodatna znamenja so bili predmeti, ki so bili potrebni za tako umivanje: fajančno 

posodje, intimno pohištvo in prostorska ureditev pričajo, da se je na koncu starega 

režima napovedovala globoka sprememba. Daleč od besedil in neodvisno od kadi in 

kopeli, čistoča ni bila več omejena na perilo in vidne dele telesa. Najbolj razširjen 

pripomoček za čistočo na koncu 18. stoletja pa so bile seveda umivalne sklede. Pri 

najbogatejših so bile iz kositra ali fajanse, pri drugih iz kamenine ali keramične; pogosto 

so jih prištevali kar h kuhinjski posodi. Njihovo število je naraslo na koncu 18. stoletja, 

še zlasti med nižjimi sloji. Ti so si spet začeli umivati obraz in roke, poleg tega pa še 

skrbeti za obleko in preoblačiti perilo: skratka, gojili so tradicionalno čistočo, ki se je v 

glavnem izražala v spodobnih in snažnih oblačilih, merila pa tudi v številu srajc, 

robčkov in nogavic. Umivalne sklede niso vedno na seznamih, narejenih med 

delavskimi sloji: morda zato, ker jih ni bilo veliko ali zato, ker je njihov pomen 

zanemarljiv.« (Vigarello 1999, 205) 

http://blog.tim-mlakar.com/2008/08/27/kopalnica-nekoc-in-danes/
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Slika 4: Intimna posoda - umivalne sklede 

 

 

(vir: http://www.deloindom.si/oblikovanje/pohistvo-za-prostor-kamor-gre-se-cesar-pes, 

31.5.2013) 

»Meščanska stanovanja so sredi 19. stoletja naprej dobila to, kar so velika domovanja 

imela že v prvi polovici 18. stoletja: intimne kotičke, v katerih sta našla svoj skrivni 

prostor toaleta in umivanje po delih.« (Vigarello 1999, 233) 

Ker je šlo za intimna in redko omenjena dejanja, je o umivanju, pri katerem so 

uporabljali te pripomočke, težko kaj več napisati. Težko je reči, ali je šlo za redno 

umivanje ali za terapevtske posege. Že sama kategorizacija premeta je zelo meglena: so 

bili to starinski pripomočki za prebavne terapije ali bolj kočljivo orodje za intimno 

toaleto? (Vigarello 1999) 

2.3 Kuhinja 

 

»Centralna točka vsake kmetijske hiše je ognjišče ali sploh prostor za kuhanje. Dimnica 

je po svojem izvoru enoprostorna lesena stanovanjska hiša brez dimnika in je obenem 

kuhinja z ognjiščem in pečjo, spalnica, jedilnica, delavnica in tudi prostor za malo 

živino. 

Uvedba dimnika je spremenila dimnico v črno kuhinjo, z njo pa se je namesto imena 

dimnica za vse poslopje uveljavilo ime hiša ali hram, za prostor s kurišči ime kuhinja. 

Do zidane hiše so bila okna luknje v stenah, ki so služile za odvajanje dima iz 

notranjosti. Poleg stenskih okenskih lukenj so služile za odvajanje dima in razsvetljavo 

prostora tudi odprtine v strehi, ki jih je zakril poznejši strop. Miza se je pojavila po 

ločitvi sobe od kuhinje, ob koncu srednjega veka in je bila dolgo zlasti reprezentančna 

http://www.deloindom.si/oblikovanje/pohistvo-za-prostor-kamor-gre-se-cesar-pes
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oprema sobe. Hrana se je uživala na kolenih na jedilnih deščicah ali iz skupne sklede na 

ognjišču. Prazgodovinsko sredstvo za uživanje hrane je žlica iz lesa in prav tako lesena 

skleda, medtem ko so služile za kuho kovinske kozice in kotli ter glinasti lonci.« (Baš 

1984, 23) 

»Dim, ki se razvija v dimnici, ni samo neprijeten, ampak v gospodinjstvu tudi kvaren. 

Gospodinja je morala ure in ure stati sklonjena in solznih oči pri zidu in gledati, da se 

dim odpravi in dimnico olepša.« (Baš 1984, 92) 

Slika 5: Črna kuhinja 

 

 

(vir: http://www.oplotnica.si/povezava.aspx?pid=372, 31.5.2013) 

2.4 Higiena ulic in mest 

 

Čistoča se je nanašala na prostor in odpadke: »Prepovedano je odlagati smeti ob hišnih 

zidovih - razen na temu namenjenih krajih«. (Vigarello 1999, 70)  

»Prepovedujemo na ulice in trge omenjenega mesta in njegovih predmestij prazniti ali 

metati smeti, pepel, kužne snovi ali kakršnekoli odpadne vode, in v omenjenih hišah 

dolgo hraniti urin, smrdljivo in pokvarjeno vodo; tako predpisujemo, da jih je treba 

naglo odnesti in izprazniti v ulični jarek in za njimi zliti vedro čiste vode, da jih 

odplakne. Tekočine, tudi goste tekočine, katerih tok je treba poživiti, skratka pospešiti 

kroženje. To je nekoristen del odpadkov, a ob tako hitri izjavi si vseeno ne bi smeli 

dovoliti pozabiti, da bo v zvezi z nekoristnostjo odpadkov urinu namenjena boljša 

usoda, kakor smrdljivi stoječi vodi.« (Laporte 2004, 33) 

Čiščenje ulic, pa tudi odstranjevanje smeti, nalogi, za kateri so bili nekoč odgovorni 

hišni posestniki, je tako na svoja pleča prevzela mestna občina. »Mestne oblasti so s 

http://www.oplotnica.si/povezava.aspx?pid=372
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(imenujemo jo) »higiensko politiko« začele izvajati higienizacijo mest. Vpeljale so 

razne novotarije, poostrile so nadzorovanje meščanov, kršitelje pa kaznovale. Vendarle 

pa so k higienizaciji evropskih mest največ prispevale prav številne epidemije, zlasti 

kolera, ki je zbujala največ groze in strahu. Poleg tega pa je higienizacija mest, kot 

bomo videli v nadaljevanju zgodbe, tudi eno izmed tistih področij, kjer so novotarije, ki 

jih je s seboj prinesla urbanizacija mestnih aglomeracij, še zlasti vidne in dokazljive, če 

urbanizacijo seveda pojmujemo kot del ali pa celo kot eno temeljnih gibal današnje 

zgodovine civilizacije. In nenazadnje. Preslabo se zavedamo, da je higienizacija mest 

(podeželje je v tem še dolgo časa zaostajala) presenetljivo nov zgodovinski fenomen.« 

(Studen 1995, 36) 

Mestna podoba, polna blata in odpadkov, samo po sebi seveda ne pojasnjuje meril 

telesne čistoče, ki so vladala v srednjem veku, pojasnjuje pa vse napore nekaterih 

ustanov, da bi organizirale kolektivno »čistočo«. Govori tudi o vztrajnem in delno 

neuspešnem prizadevanju proti kopičenju. Nikakor ne moremo spregledati, da 

bolnišnični in šolski pravilniki skorajda ne omenjajo načel telesne čistoče, medtem ko 

veliko pozornosti posvečajo nujnemu odstranjevanju nesnage in blata. (Vigarello 1999) 

Današnji opazovalec si le težko predstavlja, kakšne so bili higienske razmere v 

prejšnjem stoletju. Ulice so bile umazane in nemarne. Kraljevala sta nesnaga in smrad. 

Po prašnih ulicah in trgih se je ponekod, zlasti v predmestjih, pretakala gnojnica, ob 

slabem vremenu pa so se spremenili v morje luž, v katerih so žabe prav rade prirejale 

svoje koncerte. »Človeški odpadki so padali v odprte greznice, da je dehtelo daleč 

naokrog, in ker so bile te greznice izvečine le prav slabo izdelane, se je redka nesnaga iz 

njih kaj lahko razlezla po zemlji.« Še slabši kot greznice je bil sistem odvažanja njihove 

vsebine. Fekalije so odvažali v lesenih in odprtih sodčkih kmetje iz bližnje okolice. 

Odvažanje je bilo nesistematično in »divje«. (Studen 1995, 42) 

3. NEČISTOČA IN BOLEZNI 
 

Slabe telesne in bivalne razmere pa so pripomogle tudi k večjemu številu bolezenskih 

stanj v tistem času. 

»Največkrat so našle ugodno mesto v tistih družinah, ki so živele v slabih zdravstvenih, 

higienskih, stanovanjskih in ekonomskih razmerah.« (Šega 1993, 36) 

Ljudje se niso zavedali dejstva, da je higiena pomembna in da se v slabih pogojih 

(nesnaga, smrad, slaba prehrana…) bolezni še hitreje širijo. Po domovih so se naselili 
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zajedavci, ki so prinesli s seboj tudi bolezni. Stanje se je začelo izboljševati šele, ko so 

ljudje spoznali dejstvo, da je treba spremeniti higienske navade.  

Človeka okuži njegova okolica. Veliko je prispevalo zdravstveno prosvetljevanje 

širokih množic, napredek diagnostike, izboljšanje splošnih higienskih razmer, naš 

današnji življenjski standard. (Utvić 1986) 

Bolezni imajo svojo zgodovino in vsako obdobje ima »svoje« bolezni. Bolezni, ki so 

prevladovale mnogo stoletij, so bile epidemije. Toda epidemije so imele velike 

posledice na prihodnost posamezne družbe in tudi v predstavah ljudi so dolgo veljale za 

smrtonosne. Epidemije v preteklosti nas pripeljejo do doživljanja bolezni v družbi. Med 

epidemijo ni bolan samo bolnik, ampak tudi vsa okolica. V podeželskih skupnostih so 

bile prizadete skoraj cele družine. Poročila o velikih epidemijah navajajo veliko število 

mrtvih in opisujejo kupe trupel, ki so zasuli mesta in vasi ter pretresli javnost. Ljudje so 

kmalu dojeli, da je vzrok okužba. Kljub temu je ostala zdravstvena stroka povsem 

nemočna. Ukrepi, ki jih je ponujala v zvezi z okužbo, so bili predvsem izolacijski. 

Predvidevali so izolacijo bolnikov, zadrževanje ladijskih potnikov v karanteni in 

zapiranje prizadetih mestnih četrti ali celih vasi. (Adam, Herzlich 1994) 

»Nalezljive so tiste bolezni, pri katerih en živ organizem živi in se razmnožuje na 

drugem ali v drugem in mu s tem škoduje, bodisi tako, da izloča strupene snovi ali tako, 

da delno ali popolnoma poškoduje, prebavi ali uniči njegove celice. Taki škodljivi 

organizmi so največkrat mikroskopsko majhni – virusi, bakterije in praživali – poznamo 

pa tudi različne večje organizme, kot so razne vrste glivic, črvov in členonožcev.« 

(Žnidaršič 1995, 238) 

Glede na način pojavljanja  sem jih razdelila v posamezne skupine. Pri nekaterih 

skupinah navajam po več vrst bolezni, pri drugih samo najbolj tipično. Tako sem 

nalezljive bolezni razdelila v naslednje skupine: 

 

 Otroške nalezljive bolezni (davica, ošpice, škrlatinka) 

 Črevesne nalezljive bolezni (griža, kolera, legar) 

 Očesne nalezljive bolezni (trahom) 

 Pljučne nalezljive bolezni (jetika ali tuberkuloza) 

 Spolne bolezni 

 Druge nalezljive bolezni (kuga, koze) (Šega 1993) 
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3.1 Kolera 

 

»Povzroča jo drobna, vejici podobna bakterija, Vibrio cholerae, ki ima to posebnost, da 

precej dolgo preživi v naravi zunaj človeka. Če pridejo vibrii v človeka, se tisti, ki jih 

črevesni sok ne uniči, naglo in uspešno razmnožijo v črevesju in povzročajo hudo 

drisko, bljuvanje in povišano telesno temperaturo. Bolezen je huda in bolniki pogosto 

umirajo že 24 ur po prvih bolezenskih znamenjih. Znamenja kolere so še posebno 

strašna zato, ker zaradi hude izgube tekočine človeka v kratkem času spremenijo v 

izsušeno spako, pretrgane kapilare pa prepuščajo kri, da je bolnik zaradi podkožnih 

krvavitev ves prekrit z modricami in črnjavkami.« (Likar 1981, 15)  

»Vse se začne zelo hitro. Nenadna slabost, vrtoglavica, omotica, kakor pri nekaterih 

zastrupitvah. Oči že v prvih trenutkih izgube lesk, pogled postane nenavaden. Obraz 

mrtvaško pobledi. Šum v ušesih in občasna gluhost. Lasje na glavi se nasršijo, dlake po 

telesu se naježijo. Hud glavobol, strahoten nemir in strah, nespečnost. Okrog prsi, kakor 

da je sklenjen obroč, močno utripanje srca z občutkom velikega pritiska. Trzanje udov. 

Izmenjujeta se mrzlica in vročica, hladen znoj. V trebuhu kruljenje, krčenje črev, ostra 

bolečina okrog popka. Pogosto je videti tudi napihnjenost trebuha, ki jo spremlja 

občutek velike napolnjenosti, kakor po požrtijah, kljub temu pa tudi neprijeten občutek 

praznine v želodcu. Izbruh bolezni se začne s pekočo stolico in nezadržno potrebo po 

praznjenju črevesja, ki se po uri ali dveh spremeni v izčrpavajoče driske. Iztrebki so 

vodeni, v danki pa povzročajo pekočo bolečino, kakor da bi iz črevesja prihajala vrela 

voda. Hkrati se pojavlja pogosto bruhanju podobne tekočine s sluzastimi krpicami.  

Nenavadno pri tem je, da izbljuvek ni grenak, kot pri bruhanju žolča, med tem, ko se 

driske tudi razlikujejo od drugih drisk. Ekskrementi so namreč neverjetno obilni, 

vsakokrat tehtajo po kilogram ali dva, tako da je videti, kot da se vse telo spreminja v 

smrdljivo vodo. Čim bolj pogoste so driske, tem bolj upada telesna sila. Sedaj postane 

težje tudi dihanje. Vse bolj redko je, hropeče, globoko. Videti je, kot da se bo bolnik 

zadušil. Potem pa se v prsih in trebuhu prebudi vročina z nedopovedljivimi bolečinami, 

s potrebo po bruhanju in iztrebljanju. Žeje nikakor ni mogoče pogasiti. Bolnik si 

strastno želi hladne pijače, toda njegov jezik je ves razpokan in ranjen. Njegova sila 

postopoma ugaša. Oči postanejo rdeče in pečejo, kakor da bi bil v njih pesek. Obraz je 

že povsem zmaličen, lobanja je videti, kot da bi bila pokrita samo s suho kožo. Iz 

obličja štrli le šilast nos. Ustnice so razpokane in hkrati z nohti postanejo temno modre 

barve. Pulz ugaša, udje so beli in stresajo jih boleči krči. Koža je nagubana, kot da bi 
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bila brez kaplje krvi. Bolnik samo ječi, njegovo telo je otrplo. Krvni obtok in dihanje se 

ustavljata. To je blaženi čas bližnje smrti, ki odreši nesrečnika. Bolečin ni več, po trupu, 

obrazu in udih pa se pojavljajo temno modre liste kakor pri mrličih.« (Utvić 1986, 32)  

Ljudje prav nič niso vedeli o vzrokih bolezni, velikokrat so razpravljali o tem ali je 

nalezljiva ali ne. Med vzroki za bolezen so naštevali poplave, spremenljivo vreme, 

nihanje temperature, umazanijo, pokvarjeno hrano, itd. »Posebna zdravniška komisija 

na Dunaju je z glasovanjem navsezadnje odločila, da je kolera »zares nalezljiva, od 

kuge pa se glede kužnosti razlikuje le v tem, da je kuga vselej in nujno kužna, kolera pa 

je večinoma kužna«. (Utvić 1986, 35) 

Povzročitelja te bolezni - Vibrio cholerae - je odkril Robert Koch. Uspeh je bil osupljiv. 

S tem so postale metode za boj proti koleri samoumevnejše, saj so že vedeli, da je 

možno vibrie uničiti s kemični razkužili in s prekuhavanjem. Razumljivo je tudi postalo, 

zakaj skrbno ravnanje z bolniki preprečuje širjenje bolezni na zdrave ljudi. Leta 1893 so 

preizkušali že tudi prva cepiva proti koleri. (Likar 1981) 

Po Kochovem prepričanju, ki ne velja le za kolero, ampak tudi za vse nalezljive 

črevesne bolezni, so odločilni trije faktorji: stik z bolnikom, rekonvalescentom in 

klicenoscem, okužena voda in okužena hrana. Odkritje vibria v okuženih mlakah je 

potrdilo pravilnost njegove trditve. Od takrat traja raziskovanje kolere in boj proti njej. 

Prav ugotovitev, kdo je povzročitelj, je pozneje privedlo do uspešnega zdravljenja. 

(Utvić 1986) 

3.2 Kuga 

 

»Kuga je pustošila po svetu tri tisočletja in pol, ter puščala za sabo množično smrt, 

razdejanje in propad. In ko so se ljudje po črni smrti spet postavili na noge, ko so 

obnovili življenje in zabrisali sledove, ter našli dovolj moči, da še enkrat začno vse 

znova, je kuga spet nenadoma izbruhnila z vso silo. Poznali so jo stari Egipčani, 

Babilonci, Kitajci, Grki, Rimljani, ves svet. Bolezen je bila tako strahotna, tako 

smrtonosna, da so pandemije kuge od najstarejših časov pripisali vplivu demonov, 

kasneje pa jezi bogov. Smrt je bila strašna in smrti je bilo brez števila.« (Utvić 1986, 15)  

 Kuga je bila »splošna znana neznanka«. Tudi zdravniki niso vedeli kako se je ubraniti, 

bali so se je vsi. Opisovali so jo v 14. stoletju, že takrat so poznali pljučno kugo, toda 

zdravil – razen molitve – ni bilo. Ljudje so hodili v procesijah, gradili molitvene cerkve, 

se gnetli po njih in tako še hitreje prenašali kugo. (Utvić 1986)  
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 »Do okužbe lahko pride zaradi neposrednega stika med bolnikom in zdravim 

človekom, pa tudi na večjo razdaljo, torej po zraku (kapljična infekcija), brez telesnega 

dotika. Boj proti kužnim boleznim mora biti torej boj proti kužnim klicam. Takrat so 

začeli ljudje bolj paziti na snažnost v stanovanjih, na osebno higieno, na čisto vodo in 

hrano in na snago v mestih. Začeli so dezinficirati predmete in stanovanja bolnikov, 

kaditi prostore, zažigati perilo in podobno. Epidemije so počasi izgubljale svojo strašno 

moč. Epidemije kuge so se kljub spoznanju, da je nalezljiva , vedno znova pojavljale. Pa 

tudi zato, ker nihče ni poznal vloge, ki jo pri prenašanju kuge igrata podgana in bolha. 

Prepričani so bili, da je lahko vir infekcije le bolan človek in njegove stvari, zato so 

bolnike izolirali in sežigali njihova oblačila in predmete. Na podgane in bolhe ni 

pomislil nihče. Pa vendar je bilo že z izolacijo marsikaj doseženo. Določili so nove 

obrambne ukrepe.« (Utvič 1986, 20)   

Slika 6: Kuga 

 

(vir: http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2009080505457155, 

31.5.2013) 

V mestih, kjer je strašila kuga, je življenje povsem zamrlo. Ljudje so poskušali vse, da 

bi se ubranili kuge. »Nekateri so se celo bičali, da bi jim bog odpustil grehe. Verjeli so 

namreč, da je kuga božja kazen. Na vrata hiše so narisali rdeči križ, kar je pomenilo, da 

v njej gostuje kuga. Ponoči so prihajali pogrebniki s cizami in odvažali mrtve v velike 

kužne jame.« (Caselli 1988, 27)  

http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2009080505457155
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»Kuga se je razmahnila po vsej Evropi, zlasti pa še v mestih, kjer se je zaradi gostote 

prebivalstva še lažje širila. Sicer pa se je dobršen del evropskega prebivalstva lahko le 

bežno upiral, saj je bil izčrpan od minulih lakot, povezanih s slabimi letinami, ter z 

gospodarskim nazadovanjem v prvih desetletjih 14. stoletja. Število človeških žrtev v 

vsej Evropi ni zanesljivo določeno, vendar računajo, da se je prebivalstvo iz prvotnih 80 

milijonov ob začetku stoletja znižalo na 50 milijonov, proti koncu 14. stoletja pa so ga 

nove epidemije in kuga še dodatno zmanjšale. Umrlih je bilo toliko, da so morali 

opustiti tradicionalne oblike pogrebov in uvesti grozljive skupne jame.« (Golinelli 1997, 

119) 

3.3 Tuberkuloza 

 

»Revščine in kašlja ni mogoče skriti. Pravijo tudi, da »tam, kjer je sonce, zdravnik ni 

potreben«. Pa vendar je tuberkuloza bolezen, ki je spremljala človeštvo od njegove 

zibelke dalje najmanj dvajset tisoč let. Za tuberkulozo so umirali siromaki in bogataši. 

Umirali so tudi tisti, ki niso živeli v meglenih in oblačnih krajih, kjer je malo sonca. Za 

tuberkulozo so umirali naši jamski predniki, faraoni, kralji, knezi in princese. 

Najpogosteje pa so umirali ubogi ljudje v mračnih, vlažnih in temnih čumnatah. Umirali 

so tisočletja. V dolgi zgodovini človeštva je za najrazličnejšimi oblikami tuberkuloze 

zagotovo umrlo več ljudi kot za kugo, gobavostjo in kolero. Teh bolezni se je človeški 

rod bal, bolj zaradi dramatičnih epidemij, ki so prihajale iznenada, kakor orkanov. Bal 

se je bolezni, ki so v nekaj mesecih ali celo tednih pokosile na milijone ljudi, čeprav jih 

je tuberkuloza pokosila veliko več, le da bolj mirno in potihoma.« (Utvić 1986, 61) 

Tuberkuloza, prastara bolezen, odkrita tudi na najstarejših odkritij človeških kosteh, se 

je izrazito razširila v času industrializacije v 19. stoletju. Celodnevno delo, 

podhranjenost delavcev, koncentracija ljudi v strnjenih naseljih, življenje v skrajno 

neugodnih razmerah, delo otrok in še drugi spremljajoči dejavniki so povzročili padec 

telesne odpornosti in množično obolevanje za to socialno boleznijo, boleznijo revnih 

slojev. Obolevali so večinoma mladi ljudje. (Zupančič Slavec 2009) 

 »Oboleli so imeli specifični videz – habitus, znani so takratni opisi izmečka oziroma 

izpljunka in neverjetna sposobnost bolezni, da okuži skoraj vsak organski sistem, od 

pljuč bezgavk, črevesja in spolovil celo do kosti.« (Zupančič Slavec 2009, 22) 

Našli so povzročitelja najbolj razširjene in najnevarnejše bolezni, proti kateri do takrat 

niso mogli skoraj nič ukreniti. Od tega trenutka dalje jo je bilo mogoče diagnosticirati, 
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tudi obramba proti njej je bila možna in upali so lahko, da bodo nekega dne našli tudi 

zdravilo. Bacil tuberkuloze je bil najden v bolnih tkivih. Sedaj je bilo zares mogoče 

dokazati, da so v vseh tuberkuloznih tkivih paličasti bacili. S tem odkritjem je bila 

ovržena tudi stara zabloda, da se bolezen prenaša s staršev na otroka. Koch pa je to 

ovrgel. Če je bolezen res dedna, tako je dokazoval, ali ne bi morala biti v tem primeru 

najpogostejša pri novorojenčkih. Res je, da se otroci jetičnih staršev veliko lažje okužijo 

kot drugi, in prav to dokazuje, da je tuberkuloza nalezljiva in ne dedna. (Utvić 1986) 

Odkar so vpeljali zdravila, naglo pojema umiranje zaradi tuberkuloze, vendar je še 

veliko prijavljenih bolnikov. Dandanes pogosteje spoznavamo blage infekcije in tudi 

bolniki se raje zdravijo. Omenili smo že priletne ljudi, pri katerih bolezen znova 

vzplamti, ko so od prve infekcije potekla tri ali štiri desetletja. Bolezen pri njih izzovejo 

alkoholizem, slaba prehranjenost in splošna slabost ali pa zbolijo, če se na splošno 

zanemarijo. Ti bolniki kažejo le, kako splošna je bila infekcija v njihovi otroški dobi. 

(Likar 1981) 

3.4 Koze 

 

Koze so skozi stoletja prizadejale nič koliko trpljenja in povzročile nešteto smrti po vsej  

zemeljski obli, pri bogatih in revnih, v vseh državah in vseh podnebjih, več kot 

katerakoli druga bolezen. Dokler niso poznali cepiva, ni bilo mogoče ničesar storiti za 

preprečevanje koz, za zdravljenje pa še danes ne poznamo dobrega zdravila, čeprav je 

možno bolezen preprečiti ali jo omiliti z zdravilom, ki ga imenujemo marboran. Nekaj 

splošnih podatkov o kozah. Koze so smrtno nevarna nalezljiva bolezen, ki jo povzroči 

virus, poxvirus variolae. Značilna znamenja so mrzlica, izpuščaji po koži, mehurčki in 

kraste. Bolnikom, ki preživijo pušča bolezen brazgotine, včasih pa tudi oslepijo. Bolniki 

širijo bolezen z izcedki iz nosu ali ust in iz mehurčkov in krast. Bolnik zboli sedmi do 

sedemnajsti dan po infekciji in je kužen še približno mesec dni po tem, ko so se mu na 

koži pokazali izpuščaji. Cepljenje je preprosto in docela neboleče. Cepivo je 

najmočnejše orožje v boju proti kozam, vendar mora biti učinkovito in preizkušeno. 

(Likar 1981) 

»Ta bolezen je pravi mesojedec. Običajno se naredijo na bolnikovi koži pustule, v 

najtežjih primerih, pa se pustule (gnojni mehurčki) združijo med sabo in človek je le še 

razpadajoča gmota mesa. Tisti, ki to bolezen prežive, so pogosto le še razbitine, izpiti 

škrofulozni, pohabljeni, gluhi in slepi. Bolezen, ki »spremeni otroka v bitje, ki se gnusi 
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materi, ki naredi, da se ženinu gabi pogled na zaročenko«. Ta bolezen se širi z dotikom 

in po zraku (kapljična infekcija), ne prizanese niti plodu v materinem telesu. Ne 

prizanese otrokom, odraslim, revežem in bogatašem, kraljem. Za to strahovito nalezljivo 

bolezen, ki je v zgodovini včasih pokosila tudi do tretjino prebivalstva, ni bilo zdravila. 

Še danes ga ni, ker je povzročitelj virus. Zdravniki so brez moči gledali, kako okrog njih 

umirajo okuženi, in se grozno bali za svojo kožo, ker je z ničemer niso mogli 

zavarovati. Rešitev pa je vendarle prišla iz stare ljudske izkušnje, kakor že tolikokrat. 

Kmetje so že dolga stoletja vedeli, da je človek po infekciji s kravjimi osepnicami, 

pustularni bolezni vimena, običajno imun za prave koze.« (Utvić 1986, 24) 

»Črne koze so le človeška bolezen. Doslej še niso našli virusa variole pri živalih, čeprav 

so pri njih znani številni sorodni virusi.« (Likar 1981, 91) 

»Danes zares lahko rečemo, da so prave koze izginile z Zemlje.« (Utvić 1986, 30) 

 

Kako se ubraniti bolezni: 

 

 Skrbi vedno in povsod za najstrožjo čistočo (umivanje, kopanje)! 

 Izperi usta, predno greš spat! 

 Preprečuj, da bi še kdo drug uporabljal tvoj robec. 

 Skrbi, da pride v stanovanje dovolj svetlobe!  (Šega 1993) 
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EMPIRIČNI DEL 

4. METODOLOGIJA 

4.1 Cilji 

 

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, kako so se spremenile navade glede higiene. Ključni 

cilji diplomskega dela pa so ugotoviti, če je čistoča bivalnega prostora v sorazmerju s 

količino porabljenih čistil. Ugotoviti, če je kakovost čistil v sorazmerju s količino 

uporabljenega čistila. Poleg tega pa želimo izvedeti, če se potrošniki zavedajo sestavin 

kupljenega čistila. 

4.2 Hipoteze 

 
Hipoteza 1: Kakovost čistil je večkrat v nesorazmerju s količino uporabljenega čistila. 

Hipoteza 2: Količina čistil je večkrat v nesorazmerju s čistočo bivalnega prostora. 

Hipoteza 3: Potrošniki velikokrat kupijo čistilo, ne da bi preverili podatke na etiketi. 

4.3 Vzorec 

 

V raziskavo sem vključila tri naključno izbrane izdelke za ročno pomivanje posode, tri 

naključno izbrane izdelke za pomivanje tal in tri naključno izbrane izdelke za čiščenje 

vertikalnih sten kopalnice. 

Poleg raziskave izbranih izdelkov sem naredila še vprašalnik, ki je vseboval vprašanja 

povezana s čistili in čiščenjem. Vprašalnik sem poslala naključno izbranimi - staršem, ki 

vodijo gospodinjska dela v stanovanju. Poslan je bil sedemdesetim naslovnikom. Cilj 

vprašalnika je bil, da izvem navade potrošnikov v povezavi s količino in kakovostjo 

uporabljenega čistila, ter njihove odločitve za nakup določenega čistila.  

4.4 Pripomočki 

 

Primerjala sem tri različna čistila za ročno pomivanje posode, tri različna čistila za 

pomivanje tal in tri različna čistila za čiščenje vertikalnih sten v kopalnicah.  

Vprašalnik na temo čistil in čiščenja. 
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4.5 Postopek zbiranja in obdelava podatkov  

 

Pri vseh navedenih čistilih sem primerjala sestavo čistila. Primerjala sem tudi 

nevarnosti, ki jih prinese uporaba tega detergenta, in opozorila proizvajalca. Primerjala 

sem obljube čistila, ki so zapisana na etiketah, ter količino čistila, ki je primerna za 

pranje. Pozorna sem bila na možnosti recikliranja. Cena izdelka ni bila pomembna. 

Vse ugotovitve sem zbrala v tabele in jih prikazala.  

Poleg tega sem grafično prikazala odgovore vseh anketiranih, ki so glavni rezultat moje 

raziskave. 

Druge delovne metode so bile delo z literaturo in drugimi pisnimi viri, ter s slikovnim 

gradivom. 

5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

5.1 Primerjava izbranih čistil 

 

Deklaracija: 

Z deklaracijo morajo biti po zakonu opremljeni le določeni izdelki. Za njih veljajo 

predpisi o obveznem označevanju in deklariranju. 

Ti izdelki so: živila, kozmetika, čistila, predmeti, ki prihajajo v stik z živili, ... 

Kaj mora vsebovati deklaracija? 

Deklaracija mora vsebovati osnovne podatke o izdelku, naziv proizvajalca, dobavitelja 

in tudi tistega, ki je na tržišču za ta izdelek odgovoren. 

CE oznake so potrebne za zahtevnejše proizvode: električna oprema, stroji, enostavne 

tlačne posode, osebna varovalna oprema, gradbeni proizvodi, plinske naprave, 

medicinski pripomočki in in-vitro medicinski pripomočki, igrače, dvigala, itd. 

(http://www.etiketa.org/deklariranje.html, 31.5.2013) 

 

Detergenti za ročno pomivanje posode 
 

Primerjava treh, naključno izbranih, detergentov za ročno pomivanje posode. 

Primerjala sem sestavo detergenta, opozorila in nevarnosti, ki so navedena na etiketah, 

obljube proizvajalca, navodila za uporabljanje, ter, če je ekološki izdelek in v skladu z 

recikliranjem. 

http://www.etiketa.org/deklariranje.html
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Rezultati so prikazani v spodnji tabeli: 

 

  

Vzorec 1: 

 
 

 

 

Vzorec 2: 

 
 

 

Vzorec 3: 

 
 

Sestava 

detergenta: 
15-30% anionske 

površinsko aktivne 

snovi, 

<5% neionske 

površinsko aktivne 

snovi, 

glicerin, 

Aloe Barbadensis, 

Methylchloroisothiazoli

none, 

Methylisothiazolinone, 

dišave, Butylphenyl 

Methylpropional, Hexyl 

Cinnamal, Citronellol 

Linalool. 

5-15% anionske 

površinsko aktivne snovi, 

<5% neionske 

površinsko aktivne, 

Benzisothiazolinone,  

Phenoxyethanol, dišave, 

Hexyl Cinnamal, 

Linalool. 

5-15% anionske 

površinsko 

aktivne snovi, 

<5% neionske 

površinsko 

aktivne, 

Parfumi (Citral, 

Limonene, 

Linalool), 2-

Bromo-2-

Nitropropane-1,3-

diol, 

Methylchloroisot

hiazolinone, 

Methylisothiazoli

none 

Povzetek 
sestavin v 

detergentih: 

V nobenem od izbranih detergentov ni navedene glavne sestavine. Na 

podlagi le-tega ne moremo oceniti, katero čistilo je učinkovitejše in bolj 

primerno za ročno pomivanje posode. 

Na podlagi prebranih podatkov na etiketi bi izbrala »vzorec 1«, saj 

vsebuje največ anionsko površinsko aktivnih snovi.  

Vse ostale sestavine, so v vseh vzorcih enake in dodane v enakih 

količinah.  

 

Površinsko aktivne snovi: uporabljajo se zato, da spremenijo površinsko 

napetost vode, s čimer omogočajo lažje čiščenje, vlaženje površin, 

tvorjenje pene in emulgiranje (enakomerno raztapljanje ene tekočine v 

drugi). 

Anionske površinsko aktivne snovi: te površinsko aktivne snovi so še 

posebej učinkovite pri odstranjevanju mastnih madežev in raztapljanju 

mešanih madežev olja in prsti. V vodi za pranje lahko reagirajo s 
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pozitivno nabitimi ioni (kalcijevi in magnezijevi), ki vodi dajejo trdoto, 

kar jih lahko deloma oslabi. 

Neionske površinsko aktivne snovi: te površinsko aktivne snovi nimajo 

električnega naboja, zaradi česar na trdoto vode niso občutljivi. So 

odlični odstranjevalci mastnih madežev, uporablja pa se jih v izdelkih za 

pranje perila, čistilih za dom in detergentih za ročno pomivanje posode. 

(http://si.cleanright.eu/index.php?option=com_content&task=pdf&Itemi

d=1577, 31.5.2013) 

 
Opozorila,  
nevarnosti: 

Hraniti izven dosega 

otrok. Po vsakem 

pranju operite roke v 

čisti vodi. Osebe z 

občutljivo kožo, naj se 

izogibajo daljšemu 

stiku rok s pomivalno 

raztopino. Če pride v 

oči, takoj izprati z obilo 

vode in poiskati 

zdravniško pomoč. 

Hranite nedosegljivo 

otrokom. Ne približujte 

očem. Če snov pride v 

oči, jih temeljito izperite 

z vodo. 

Hranite 

nedosegljivo 

otrokom. Ne 

približujte očem. 

Če snov pride v 

oči, jih temeljito 

izperite z vodo. 

Ne zaužiti 

izdelka. Če 

zaužijete izdelek, 

poiščite 

medicinsko 

pomoč. 
Povzetek 

opozoril in 

nevarnosti 
detergentov 

Vsi trije vzorci imajo napisano isto opozorilo, kako ravnati v primeru 

nesreče. 

Obljube: Učinkovito in zlahka 

odstrani trdovratno 

umazanijo in maščobe 

na Vaši posodi. 

Izvleček rastline Aloe 

Vera in glicerin 

naredita kožo mehko, 

gladko in ne suho. 

Zlasti primerno za ljudi 

z občutljivo kožo. 

Neizprosen do maščob. 

Nežen do rok. 

Naraven in nežen. 

Povzetek 

obljub: 

Nobeden od izbranih detergentov ne določi, kako čistilo resnično deluje 

in kaj očisti. Vsak posameznik namreč drugače definira umazanijo in 

maščobe. Zapisane obljube na etiketah so brez pomena in zavajajo 

potrošnike. 

Navodila 

za uporabo 

- 

doziranje: 

Dodajte 2-3 stiske v 5 

litrov tople vode ali 

neposredno na gobico. 

Dozirajte glede na 

količino posode ter 

vrsto/stopnjo umazanije. 

Dodajte 2-3 stiske 

v 5 litrov vode. 

Povzetek 

navodil za 

uporabo: 

»Vzorec 1 in 3« imata isto navodilo za uporabo, pri »vzorcu 2« zopet 

zavajajo potrošnika z danimi navodili. Bo posoda čistejša, če dodamo 

več čistila? 

http://si.cleanright.eu/index.php?option=com_content&task=pdf&Itemid=1577
http://si.cleanright.eu/index.php?option=com_content&task=pdf&Itemid=1577
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Recikliran

je in eko 

produkt: 

Na embalaži ni znaka 

za eko produkt. 

Več znakov za 

recikliranje in 

predelavo embalaže. 

Embalažo se odvrže v 

zabojnik za odpadno 

embalažo. 

Na embalaži je znak 

za eko produkt. 

Embalažo se odvrže v 

zabojnik za odpadno 

embalažo. Znak za 

recikliranje embalaže. 

 

Na embalaži je znak 

za eko produkt.  

Embalažo se odvrže 

v zabojnik za 

odpadno embalažo. 

Znak za recikliranje 

embalaže. 

 

 

Povzetek 

možnosti 

recikliranja: 

»Vzorec 2 in 3« sta eko produkta. Embalažo vseh treh vzorcev ima znak 

za reciklažo. 

Tabela 1: Primerjava detergentov za ročno pomivanje posode 

 

Detergenti za pomivanje tal 
 

Primerjava treh, naključno izbranih, detergentov za pomivanje tal (keramične ploščice 

in tla iz umetnih mas). 

Primerjala sem sestavo detergenta, opozorila in nevarnosti, ki so navedena na etiketah, 

obljube proizvajalca, navodila za uporabljanje, ter, če je ekološki izdelek in v skladu z 

recikliranjem. 

Rezultati so prikazani v spodnji tabeli: 

 

  

Vzorec 1: 

 

 

 

Vzorec 2: 

 

 

 

Vzorec 3: 
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Sestava 

detergenta: 
5-15% anionske 

površinsko aktivne 

snovi, 

<5% neionske 

površinsko aktivne, 

milo, 

Methylchloroisothiazoli

none, 

Methylisothiazolinone, 

dišave 

Vsebuje manj kot 5% 

neionskih površinsko 

aktivnih snovi, manj 

kot 5% mila. Vsebuje 

tudi parfum dimetilol 

glikol, 

metilkloroizotiazolino

n, metilizotiazolinon, 

citronelol, butilfenil 

metilpropional, heksil 

cinamal. 

<5% anionske 

površinsko aktivne 

snovi, 

<5% neionske 

površinsko aktivne, 

fosfonati, parfumi, 

konzervansi 

(Methylchloroisothia

zolinone, 

Methylisothiazolino

ne) 

Povzetek 
sestavin v 

detergentih: 

V nobenem od izbranih detergentov ni navedene glavne sestavine. Na 

podlagi le-tega ne moremo oceniti, katero čistilo je učinkovitejše in bolj 

primerno za pomivanje tal. 

Na podlagi prebranih podatkov na etiketi bi izbrala »vzorec 1«, saj 

vsebuje največ anionsko površinsko aktivnih snovi. Vse ostale sestavine, 

so v vseh vzorcih enake in dodane v enakih količinah.  

Površinsko aktivne snovi: uporabljajo se zato, da spremenijo površinsko 

napetost vode, s čimer omogočajo lažje čiščenje, vlaženje površin, 

tvorjenje pene in emulgiranje (enakomerno raztapljanje ene tekočine v 

drugi). 

Anionske površinsko aktivne snovi: te površinsko aktivne snovi so še 

posebej učinkovite pri odstranjevanju mastnih madežev in raztapljanju 

mešanih madežev olja in prsti. V vodi za pranje lahko reagirajo s 

pozitivno nabitimi ioni (kalcijevi in magnezijevi), ki vodi dajejo trdoto, 

kar jih lahko deloma oslabi. 

Neionske površinsko aktivne snovi: te površinsko aktivne snovi nimajo 

električnega naboja, zaradi česar na trdoto vode niso občutljivi. So 

odlični odstranjevalci mastnih madežev, uporablja pa se jih v izdelkih za 

pranje perila, čistilih za dom in detergentih za ročno pomivanje posode. 

(http://si.cleanright.eu/index.php?option=com_content&task=pdf&Itemi

d=1577, 31.5.2013) 

 
Opozorila,  
nevarnosti: 

Po uporabi čistila 

operite roke v čisti 

vodi. 

Hranite izven dosega 

otrok. Če pride do 

zaužitja, takoj poiskati 

zdravniško pomoč in 

pokazati embalažo ali 

etiketo. Izogibajte se 

daljšemu stiku izdelka 

s kožo. Po uporabi si 

umijte in posušite 

roke. 

Hranite izven dosega 

otrok. 

Povzetek 
opozoril in 

nevarnosti: 

Pri »vzorcu 1 in 3« so opozorila in nevarnosti zelo slabo napisana. Ni 

napisano, kako ravnati v primeru zaužitja čistila in kako ravnati, če pride 

v oči. 

Pri »vzorcu 2« so opozorila in nevarnosti jasno napisana. 

http://si.cleanright.eu/index.php?option=com_content&task=pdf&Itemid=1577
http://si.cleanright.eu/index.php?option=com_content&task=pdf&Itemid=1577
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Obljube: Čistilo učinkovito 

odstranjuje umazanijo, 

za seboj pušča lesk in 

osvežujoči vonj. 

Čisti, obnavlja, 

osveži, neguje in 

odstranjuje prah. 

Čistilo za talne 

površine z oljem 

bora. Odlično čisti in 

neguje keramične 

ploščice in PVC 

talne površine ter jim 

vrača sijaj. Sredstvo 

ima antistatične 

lastnosti in 

zagotavlja prijeten 

ter dolgotrajen vonj. 

Čistilo-čisti, neguje, 

vrača sijaj, 

odstranjuje prah in 

zagotavlja 

dolgotrajno svežino. 

Povzetek 

obljub: 

»Vzorec 1« imata brezpomenske obljube na etiketi. Vsak posameznik 

drugače definira umazanijo in osvežujoč vonj. 

»Vzorec 2« obljublja, da čistilo odstranjuje prah, vse ostalo je 

brezpomensko in zavaja potrošnika. 

»Vzorec 3« ima konkretne obljube, kar zagotavlja, da se potrošnik 

zaveda, kaj mu čistilo nudi in zagotavlja. 

 

Navodila 

za uporabo 

- 

doziranje: 

Za čiščenje večjih 

površin dodajte 3 

zamaške čistila v 5 

litrov vode. Izpiranje ni 

potrebno. 

Zlijte 2 pokrovčka 

čistila v 5 litrov vroče 

vode. Za čiščenje 

uporabljajte krpo ali 

gobo. Izpiranje ni 

potrebno. Če 

uporabljate na posebej 

občutljivih površinah, 

pred prvo uporabo 

preizkusite na 

manjšem, skritem delu 

površine. Ne 

uporabljajte 

nerazredčeno. 

2 pokrovčka sredstva 

dodajte v 5 litrov 

tople vode. S 

pripravljeno 

raztopino očistite 

površino. Sredstva ni 

potrebno izpirati. Ne 

uporabljajte na 

neobdelanih lesenih 

površinah. 

Povzetek 

navodil za 

uporabo: 

Pri vseh treh vzorcih so podana ista navodila za uporabo. Navodila so 

dovolj jasna in razumljiva. 
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Recikliran

je in eko 

produkt: 

Na embalaži je znak za 

eko produkt. Embalažo 

se odvrže v zabojnik za 

odpadno embalažo. 

Znak za recikliranje 

embalaže. 

 

Na embalaži je znak 

za eko produkt.  

Na embalaži je znak 

za eko produkt. 

Embalažo se odvrže 

v zabojnik za 

odpadno embalažo. 

Znak za recikliranje 

embalaže. 

 

Povzetek za 

recikliranje: 
Na vseh treh vzorcih je znak za eko produkt. 

Tabela 2: Primerjava detergentov za pomivanje tal 

 

Detergenti za pomivanje vertikalnih sten  
 

Primerjava treh, naključno izbranih, detergentov za pomivanje vertikalnih sten 

(kopalnice, wc-ji). 

Primerjala sem sestavo detergenta, opozorila in nevarnosti, ki so navedena na etiketah, 

obljube proizvajalca, navodila za uporabljanje, ter, če je ekološki izdelek in v skladu z 

recikliranjem. 

Rezultati so prikazani v spodnji tabeli: 

 

  

Vzorec 1: 

 

 

 

Vzorec 2: 

 

 

 

Vzorec 3: 
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Sestava 

detergenta: 
Vsebuje <5% anionske 

površinsko aktivne 

snovi. Vsebuje dišavo. 

 

Vsebuje <5% 

anionske površinsko 

aktivne snovi, 

neionskih površinsko 

aktivnih snovi, 

polikarboksilati, 

parfumi (Hexyl 

Cinnamal, Limonene, 

Citronellol, 

Butylphenyl 

Methylpropional) 

Vsebuje manj kot 

5% neionske 

površinsko aktivne 

snovi. Vsebuje 

dišave, organske 

kisline. 

Povzetek 
sestave 

detergenta: 

V nobenem od izbranih detergentov ni navedene glavne sestavine. Na 

podlagi le-tega ne moremo oceniti, katero čistilo je učinkovitejše in bolj 

primerno za pomivanje vertikalnih sten. 

V vseh treh vzorcih je enaka količina anionsko površinsko aktivnih 

snovi, ter dodatek parfumov in dišav.  

Površinsko aktivne snovi: uporabljajo se zato, da spremenijo površinsko 

napetost vode, s čimer omogočajo lažje čiščenje, vlaženje površin, 

tvorjenje pene in emulgiranje (enakomerno raztapljanje ene tekočine v 

drugi). 

Anionske površinsko aktivne snovi: te površinsko aktivne snovi so še 

posebej učinkovite pri odstranjevanju mastnih madežev in raztapljanju 

mešanih madežev olja in prsti. V vodi za pranje lahko reagirajo s 

pozitivno nabitimi ioni (kalcijevi in magnezijevi), ki vodi dajejo trdoto, 

kar jih lahko deloma oslabi. 

Neionske površinsko aktivne snovi: te površinsko aktivne snovi nimajo 

električnega naboja, zaradi česar na trdoto vode niso občutljivi. So 

odlični odstranjevalci mastnih madežev, uporablja pa se jih v izdelkih za 

pranje perila, čistilih za dom in detergentih za ročno pomivanje posode. 

(http://si.cleanright.eu/index.php?option=com_content&task=pdf&Itemi

d=1577, 31.5.2013) 

 
Opozorila,  
nevarnosti: 

Če tekočino po nesreči 

polijete po površinah ali 

tkaninah, jih takoj 

izperite, da preprečite 

morebitno škodo. Ob 

stiku s kožo takoj 

izpirati z vodo. Če 

imate občutljivo kožo, 

vam priporočamo 

uporabo rokavic. Draži 

oči in kožo. Hraniti 

izven dosega otrok. 

Preprečiti stik s kožo in 

z očmi. Ob stiku s kožo 

takoj izprati z obilo 

vode. Če pride v oči, 

takoj izpirati z obilo 

vode in poiskati 

Na površinah v stiku s 

hrano, proizvod 

sperite s pitno vodo. 

Hraniti izven dosega 

otrok. V primeru, da 

pride čistilo v oči, jih 

dobro splakniti z 

hladno vodo. Ne pršite 

proti očem. 

Hraniti izven dosega  

otrok. Če pride v oči, 

takoj izpirati z obilo 

vode in poiskati 

zdravniško pomoč. 

Če pride do zaužitja, 

takoj poiskati 

zdravniško pomoč in 

pokazati embalažo 

ali etiketo. 

http://si.cleanright.eu/index.php?option=com_content&task=pdf&Itemid=1577
http://si.cleanright.eu/index.php?option=com_content&task=pdf&Itemid=1577
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zdravniško pomoč. Če 

pride do zaužitja, takoj 

poiskati zdravniško 

pomoč in pokazati 

embalažo ali etiketo. Ne 

vdihavati meglice. 

Uporabiti le v dobro 

prezračevalnih 

prostorih. Ne mešati z 

belilnimi sredstvi ali 

drugimi čistili. Snov in 

embalažo varno 

odstraniti. 
Povzetek 
opozoril in 

nevarnosti: 

»Vzorec 1« ima najbolj natančno opisana opozorila in nevarnosti pri 

delu s tem čistilom. 

»Vzorec 2 in 3« imata dobro opisane nevarnosti in opozorila, a ne tako 

natančno in podrobno. 

Obljube: Detergent odstranjuje 

umazanijo in prah, 

ostanke mila in maščob, 

vodni kamen in rjo. 

Bleščeča čistoča brez 

truda. Odstranjuje 

mastne in trdovratne 

madeže, spoštuje vaše 

površine in daje 

intenzivno svežino. 

Učinkovito 

odstranjuje vodni 

kamen in umazanijo. 

Povzetek 

obljub: 

»Vzorec 1« ima konkretno opisane obljube, da se potrošnik zaveda, kaj 

mu čistilo ponuja. 

»Vzorec 2 in 3« ima brezpomenske obljube na etiketi in zavaja 

potrošnika. 

Navodila 

za uporabo 

- 

doziranje: 

Na površinah ne pustite 

delovati več kot 5 

minut, da se ne 

poškodujejo (največ 1 

minuto za PVC talne 

obloge in emajl). Fuge 

izperite z vodo pred 

uporabo in po njej. 

Šobo obrnite v položaj 

»ON«. Izdelek vedno 

preizkusite na 

neopaznem mestu, da se 

prepričate, ali je 

primeren za čiščenje 

izbrane površine. 

Očiščene površine 

vedno izperite z obilo 

vode. Po potrebi 

ponovite. Po uporabi 

gobico oz. krpico 

Proizvod je mogoče 

uporabljati na vseh 

pralnih površinah 

razen aluminija. Na 

občutljivih površinah 

izdelek preizkusite na 

manjši površini. Ne 

uporabljajte na toplih 

površinah. 

Nastavite pršilko na 

sprej pozicijo. 

Popršite direktno na 

površino in razmažite 

po površini s krpo. 

Pustite delovati nekaj 

minut (ne več kot 5 

minut) in obrišite s 

krpo. 

Ne uporabljajte na 

površinah iz 

marmorja in 

apnenca. Pri 

emajliranih in drugih 

občutljivih površinah 

preverite njihovo 

odpornost na čistilo 

najprej na 

neopaznem mestu. 

Površino, ki jo želite 

očistiti, napršite s 

čistilom in pustite 

kratko učinkovati. 

Sperite z vodo ali 

enostavno obrišite z 

mokro krpo. 
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izperite z vodo. 

1 brizg = nežno čiščenje 

(umazanija in prah v 

kuhinji. Ploščice, tla, 

delovne površine…) 

2-3 brizgi = srednje 

močno čiščenje (ostanki 

mila in maščob v 

kopalnici,..) 4-5 brizgov 

= močno čiščenje 

(vodni kamen in rja v 

kopalnici…) 

Povzetek 

navodil za 

uporabo: 

»Vzorec 1« ima zelo podrobno in natančno opisana navodila za uporabo. 

Tako je potrošnik zelo dobro seznanjen z načinom uporabe čistila. 

»Vzorec 2 in 3« ima dobro opisan postopek doziranja in uporabe. 

Recikliran

je in eko 

produkt: 

Na embalaži je znak za 

eko produkt.  

Na embalaži je znak 

za eko produkt. 

Embalažo je mogoče 

reciklirati. 

Znak za recikliranje 

embalaže. 

 

Povzetek 

recikliranja: 
»Vzorec 1 in 2« imata znak za eko produkt. 

»Vzorec 2 in 3« imata znak za recikliranje embalaže. 

Tabela 3: Primerjava detergentov za pomivanje vertikalnih sten 

5.2 Rezultati vprašalnika 

 

Vprašalnik sem osebno razdelila in po e-pošti poslala sedemdesetim osebam, vsem za 

katere vem, da doma vodijo gospodinjska dela. Vrnjenih je bilo oseminpetdeset 

vprašalnikov in na podlagi le-teh sledijo rezultati. 

 

1. Spol: 

Moški: 19 

Ženski: 39 

Tabela 4: Spol 

 

Na vprašalnik je odgovorilo 39 žensk (67%) in 19 moških (33%). 

 

2. Starost: 

20 do 30 let 22 

30 do 40 let 14 
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40 do 50 let  14 

50 do 60 let 5 

60 let in več 3 

Tabela 5: Starost 

 

Največ vprašalnikov so rešili ljudje do 30 let (38%), sledita starostni skupini od 30 do 

40 let (24%) in od 40 do 50 let (24%), najmanj vprašalnikov so rešili starejši nad 50 let 

(14%). 

 

Naslednji sklop se je nanašal na ročno pomivanje posode. Vsi, ki ne pomivajo ročno na 

ta sklop vprašanj niso odgovarjali.  

 

Ročno ne pomiva posode 11 oseb (19%) 

 

3. Kako pogosto ročno pomivate posodo? 

 

Graf 1: Prikaz pogostosti ročnega pomivanja posode 

 

Največ oseb ročno pomiva posodo vsak dan ali večkrat dnevno - 22 oseb (38%), sledi 

ročno pomivanje večkrat tedensko – 14 oseb (24%), občasno (10%) in enkrat tedensko 

(9%) ročno pomivanje posode izvaja najmanj oseb. Po dobljenih rezultatih domnevam, 

da je ljudem pomembno, da živijo v čistem okolju. Zato so se največkrat odločili za 

možnost vsak dan ali večkrat tedensko ročno pomivanje posode.  
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4. Koliko časa imate 1 liter detergenta za ročno pomivanje posode? 

 

Graf 2: Prikaz uporabe detergenta 

 

Tri osebe (5%) porabijo 1 liter detergenta v enem mesecu ali manj. Največ potrošnikov-

29 oseb (50%) porabijo detergent v obdobju od enega do treh mesecev. Na podlagi 

dobljenega rezultata domnevam, da uporabniki uporabljajo preveč čistila za ročno 

pomivanje posode. To sem tudi potrdila v hipotezi. Deset oseb (17%) porabi detergent v 

obdobju od treh do šestih mesecev. Več kot šest mesecev oziroma »drugo« je 5 oseb  

(9%). 

 

5. Ali uporabljate več detergentov za ročno pomivanje posode? 

Da 10 

Ne 37 

Tabela 6: Uporaba enega ali več detergentov 

 

Več detergentov za ročno pomivanje posode uporablja (17%) potrošnikov. Kot razlogi 

za uporabo različnih detergentov so navajali: različen material posode zahteva različne 

detergente, dodatek polirne paste, vedno drugačen vonj detergenta, vedno kaj novega… 

Samo en detergent za ročno pomivanje posode uporablja (64%) vseh uporabnikov. 
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6. Zakaj se odločite za določeno znamko detergenta? 

Ugodna cena

Izdelka se spomnim iz

reklame ali zaradi

priporočila prijateljev
Zaradi sestavin, ki so v

detergentu

Ne gledam na znamko

detergenta

Drugo

 

Graf 3: Prikaz odločitve za nakup detergenta 

 

Največ potrošnikov - 15 oseb (26%) se odloči za nakup detergenta zaradi ugodne cene. 

Sledi 12 oseb (21%), ki ne gledajo na znamko detergenta, ko se odločajo za nakup. 

Domnevam, da se odločijo za tak nakup, ker se ne zavedajo kakšne sestavine so v 

izdelku. Na etiketah je premalo podatkov, da bi vedeli kaj kupujemo. To potrjuje tudi 

hipotezo o kakovosti čistil. Devet oseb (16%) kupi izdelek zaradi sestavin, ki so v 

detergentu. Osem oseb (14%) kupi izdelek, ker se ga spomnijo iz reklame oziroma po 

priporočilu prijateljev. Tri osebe (5%) so se odločile za možnost »drugo«. 

 

7. Ali poleg detergenta uporabljate še kakšne druge pripomočke za ročno pranje 

posode? Katere? (gobice, žičke, rokavice,…) 

Anketirani so navajali naslednje pripomočke za ročno pomivanje posode: gobica, 

vileda, žičke, rokavice, krtačka za čiščenje steklenic, ščetke, abrazivna sredstva. 

 

8. Ali kdaj preberete etiketo detergenta, predno izdelek kupite? 

0

5
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Vedno

Občasno
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Graf 4: Prikaz pogostosti branja etikete 
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Največ ljudi, 23 oseb (40%) je odgovorilo, da občasno preberejo etiketo detergenta, 

predno ga kupijo. Sledilo je 18 oseb (31%), ki je odgovorilo, da nikoli ne preberejo 

etikete, predno kupijo izdelek. Domnevam, da je tak rezultat zaradi slabih podatkov na 

etiketi. Večina potrošnikov ne pozna sestavin, ki so v čistilu prisotne, zato jim podatki 

ne pomenijo veliko. S tem odgovorom tudi delno potrdim svojo hipotezo, da potrošniki 

velikokrat ne preberejo etikete čistila, predno ga kupijo. Šest ljudi (10%) je odgovorilo, 

da vedno prebere etiketo detergenta, ki ga kupijo. 

 

Naslednji sklop se je nanašal na pomivanje tal s čistilom. Vsi, ki ne pomivajo tal s 

čistilom, na ta sklop vprašanj niso odgovarjali. 

 

Osem oseb (14%) ne pomiva tal s čistilom. 

 

9. Kako pogosto s čistilom čistite tla v stanovanju? 

 

Graf 5: Prikaz pogostosti  čiščenja tal v stanovanju 

 

Štirinajst oseb (24%) čisti tla v stanovanju enkrat na teden ali večkrat. Največ oseb - 17 

(29%) s čistilom čisti tla v stanovanju enkrat na 14 dni. Podatki kažejo na dejstvo, da 

anketiranci pogosto čistijo tla v stanovanju s čistilom. To potrjujem tudi s svojo 

hipotezo. Sledi 9 oseb (16%), ki čistijo enkrat na dva meseca. Enkrat na mesec čisti 7 

oseb (12%), odgovor »drugo« pa so izbrale 3 osebe (5%). 

 



KALAN, Petra (2013). Higiena skozi čas. Diplomsko delo. Pedagoška fakulteta, 

Ljubljana 

 

45 

 

10. Za koliko časa imate 1 liter čistila za pomivanje tal, če uporabljate namensko 

čistilo?  

 

Graf 6: Prikaz pogostosti uporabe čistila za pomivanje tal  

 

Največ oseb - 19 (33%) porabi 1 liter namenskega čistila za čiščenje tal v obdobju od 

devetih mesecev ali več. Sledi obdobje od treh do šestih mesecev - v tem času porabi 1 

liter detergenta 14 oseb (24%). Sledita dve obdobji z istim številom potrošnikov 7 oseb 

(12%) in sicer trije meseci in manj, ter šest do devet mesecev. Tri osebe (5%) so 

označili odgovor »drugo«. Rezultati potrjujejo mojo hipotezo, da se uporablja prevelika 

količina čistila za čistočo stanovanja. Ljudje se ne zavedajo dejstva, da večja količina 

čistila, ne prinese večjega sijaja in čistoče. 

 

 

11. Ali uporabljate več različnih čistil za pomivanje tal? 

 

Da 16 

Ne 34 

Tabela 7: Uporaba enega ali več čistil za pomivanje tal 

 

Pritrdilno je odgovorilo 16 oseb (28%). Kot razlog za uporabo več različnih čistil pa so 

navedli: glede na vrsto poda, zaradi različne kakovosti čistil, ker so na zalogi, odvisno 

od umazanije. Samo eno čistilo za čiščenje tal pa uporablja 34 oseb (58%). 
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12. Zakaj se odločite za določeno znamko čistila? 

 

 

Graf 7: Prikaz odločitve za nakup določenega čistila 

 

Za določeno znamko čistila se odloči 15 oseb na podlagi ugodne cene (26%), sedem 

potrošnikov (12%) kupi čistilo, ker so ga priporočili prijatelji ali pa se ga spomni iz 

reklame. Domnevam, da je takšen rezultat zato, ker so podatki na etiketah nezadovoljivi 

in se potrošniki ne spoznajo na sestavine, ki so v čistilu. Zaradi sestavin, ki so v čistilu 

se za nakup odloči 13 oseb (22%). Dvanajst oseb (21%) ne gleda na znamko čistila ko 

se odločajo za nakup. Tri osebe (5%) se odločajo za druge možnosti. 

 

13. Ali kdaj preberete etiketo čistila predno izdelek kupite? 

 

Graf 8: Prikaz pogostosti branja etikete 

 

Deset oseb (17%) vedno prebere etiketo čistila, ki ga kupi. 22 oseb (38%) občasno 

prebere etiketo čistila in 18 oseb (31%) nikoli ne prebere etikete kupljenega čistila. 

Rezultat potrjuje mojo hipotezo, da potrošniki velikokrat ne preberejo etikete čistila, ki 

ga kupijo. 
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14. Ali poleg namenskega čistila uporabljate še kakšne druge pripomočke za pomivanje 

tal? Katere? (gobice, rokavice,…) 

Anketirani so navajali naslednje pripomočke, ki jih poleg čistila uporabljajo pri čiščenju 

tal: namenska metla s krpo za pomivanje tal, gobice, krtače, krpe, rokavice, vedro, 

sesalec za poliranje tal, parni čistilec. 

 

Naslednji sklop se je nanašal na pomivanje vertikalnih sten v kopalnici. Vsi, ki ne čistijo 

vertikalnih sten, na ta sklop niso odgovarjali.  

 

Takih oseb je 7 (12%). 

 

15. Kako pogosto uporabljate čistila za pomivanje vertikalnih sten v kopalnici? 

Graf 9: Prikaz pogostosti čiščenja vertikalnih sten v kopalnici 

 

Enkrat tedensko ali več čistijo 4 osebe (7%), enajst oseb (19%) čisti enkrat na štirinajst 

dni in enak odstotek oseb je izbralo odgovor »drugo«. Deset oseb (17%) čisti enkrat 

mesečno, največ oseb pa čisti vertikalne stene v kopalnici enkrat na dva meseca - 14 

oseb (24%). 
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16. Za koliko časa imate 1 liter čistila? 

 

 

Graf 10: Prikaz pogostosti uporabe čistila za pomivanje vertikalnih sten 

 

Za obdobje treh mesecev ali manj ima šest oseb (10%) 1 liter čistila. Štirinajst oseb 

(24%) ima čistilo za obdobje od treh do šestih mesecev. Obdobje šestih do devetih 

mesecev ima čistilo sedem oseb (12%). Največ potrošnikov ima 1 liter čistila za 

obdobje devetih mesecev in več - triindvajset oseb (40%). Odgovor »drugo« je izbrala 

ena oseba (2%). 

 

17. Zakaj se odločite za določeno znamko čistila? 

 

Graf 11: Prikaz odločitve za nakup čistila 

 

Največ potrošnikov 14 (24%) ne gleda na znamko čistila, ki ga kupijo. Sledita dve 

skupini z istim deležem ljudi, 13 oseb (22%), ki izdelek kupijo zaradi ugodne cene in 

zaradi sestavin, ki so v čistilu. Šest oseb (10%) kupi izdelek zaradi reklam in priporočil 

prijateljev. Pet oseb (9%) je izbralo drug odgovor. 
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18. Ali kdaj preberete etiketo čistila predno izdelek kupite? 

 

Graf 12: Prikaz branja etikete 

 

Devet oseb (16%) vedno prebere etiketo predno čistilo kupijo. Največ potrošnikov 

občasno prebere etikete - 24 oseb (41%), nikoli pa ne prebere etiketo 18 oseb (31%). 

Rezultat potrjuje mojo hipotezo, da potrošniki velikokrat ne preberejo etikete čistila, ki 

ga kupijo. 

 

19. Ali poleg čistila uporabljate še kakšne druge pripomočke za pomivanje vertikalnih 

sten v kopalnici? Katere? (gobice, rokavice, kis, brisalec,…) 

 

Anketiranci so poleg čistila našteli še naslednje pripomočke za čiščenje vertikalnih sten: 

rokavice, zobne krtačke, krpe, gobice, vilede, brisalec, papirnata maska za čez usta, kis, 

citronska kislina, soda bikarbona, krtače, vedro, papirnate brisače, varikina.  
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5.3 Preverjanje hipotez 

 

    X    Hipoteza 1: Kakovost čistil je večkrat v nesorazmerju s količino 

uporabljenega čistila. 

Hipotezo ne moremo potrditi, niti jo zavrniti! Za kakovost čistil ne moremo trditi ali so 

kakovostna ali ne, ker na etiketah ni dovolj podatkov za presojanje le-tega. Glavne 

sestavine na etiketah namreč ni zapisane. Hipoteza se deloma potrdi pri vprašalniku in 

odgovorih. Anketiranci namreč ne kupujejo izdelka zaradi sestavin v čistilu - torej ne 

zaradi kakovosti čistila. To potrjujejo tudi graf 3, 7 in 11. Večina jih ne gleda na 

znamko čistila ali pa se odločijo za nakup zaradi ugodne cene. Anketiranci prav tako 

uporabljajo še druga čistila in pripomočke, poleg osnovnega, namenskega čistila. To 

potrjuje dejstvo, da uporabljajo prevelike količine čistila. Razlogi za to so: različen 

material posode/vrsta poda, dodatek polirnih past, zaradi različne kakovosti čistila, radi 

uporabljajo vedno kaj novega, odvisno od vonja, glede na umazanijo… 

 Hipoteza 2: Količina čistil je večkrat v nesorazmerju s čistočo bivalnega 

prostora. 

Hipotezo potrdimo! To je razvidno iz skoraj celotnega vprašalnika. Velika večina 

anketirancev zelo pogosto čisti stanovanje in ob tem uporabljajo veliko količine čistil.  

To je razvidno iz grafa 2, 6 in 10, ter iz tabele 6 in 7. Anketiranci prav tako uporabljajo 

še druga čistila in pripomočke, poleg osnovnega, namenskega čistila. Razlogi za to so: 

različen material posode/vrsta poda, dodatek polirnih past, zaradi različne kakovosti 

čistila, radi uporabljajo vedno kaj novega, odvisno od vonja, glede na umazanijo… 

 X       Hipoteza 3: Potrošniki velikokrat kupijo čistilo, ne da bi preverili podatke 

na etiketi. 

Hipotezo lahko le deloma potrdimo! Velika večina je odgovorila, da etiketo na čistilu 

preberejo le občasno ali nikoli, je pa delež ljudi, ki etiketo vedno prebere. Na podlagi 

teh odgovorov, lahko hipotezo le delno potrdim.. To je razvidno tudi iz grafa 4, 8 in 12.   

Z delno potrditvijo te hipoteze še enkrat potrdim hipotezo 1 in hipotezo 2. Ker večina 

potrošnikov ne prebere etikete, se ne zavedajo kakovosti čistila, njihove sestave, način 

uporabe in doziranja. Zaradi tega pride do dodajanja prevelike količine čistila za 

čiščenje posode in prostorov v stanovanju.  
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IZVEDBA UČNE ENOTE 

 

Etape/ 

Faze                      Učna  strategija  

Učitelj Učenci Metode Čas 

(min) 

Učila, 

učni 

pripom

očki 

UVOD 

 

 

Pozdravim 

učence in 

napovem potek 

učne ure 

 

 Odzdravijo in 

poslušajo 
Razgovor/ 
frontalna 

2  

NOVO 

ZNANJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

S pomočjo power 
pointa prikažem 

telesno higieno in 

higieno bivalnih 
prostorov nekoč 

Poslušajo in sledijo 
razlagi 

Razlaga in 
metoda 

prikazovanja/ 
frontalna 

15 Računaln
ik, power 

point 

PONAV=

LJANJE 

 

Učence razdelim v 
5 skupin in vsaki 

skupini dam 2 

prazni embalaži 

čistila. Ogledati si 
morajo etiketo. 

Skupine si menjajo 

prazne embalaže. 
Nato si skupaj 

ogledamo etikete 

in ugotovimo 
bistvene podatke, 

ki jih mora 

vsebovati vsaka 

etiketa. 
Za konec vsem 

razdeli še delovne 

liste – križanko - 
za ponovitev 

današnje snovi. 

Razdelijo se v 
skupine in nato si 

ogledujejo 

embalažo in etikete 

na čistilih. 
 
Skupaj ugotovimo 
bistvene podatke, ki 

jih mora vsebovati 

vsaka etiketa. 

 

 

 

 
Rešujejo križanko. 

Metoda z 

uporabo 

didaktičnih 

pripomočkov

/ 

Skupinska 

 

 

 

 

 

 

 

Individualna 

 

 
15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 

 
Prazne 

embalaže 

čistil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Delovni 
list 

ZAKLJ= 

UČEK 

 

Na koncu se 

zahvalim za 
sodelovanje in jih 

lepo pozdravim. 

Učenci se poslovijo. Prosti 

razgovor z 
učenci 

1  
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 ZAKLJUČEK 
 

S pisanjem diplomske naloge sem prišla do spoznanja, kako različno ljudje gledamo na 

čistočo - kako je bilo nekoč in kako danes. 

 

Skozi zgodovino so ohranjeni zapisi o telesni higieni. Velikokrat jim je zadostovalo, da 

so se naparfumirali in napudrali, kot, da bi se umili s tekočo vodo. Higieno bivalnega 

okolja so zavračali, zaradi tega so bila mesta in vasi polna smradu in umazanije. Vse to 

je prineslo bolezni in smrt. In šele smrtonosne epidemije so pripomogle k boljši telesni 

higieni in higieni bivalnih prostorov. 

 V današnjem času pa se je vse spremenilo - ljudje smo postali odvisni od umivanja in 

čistoče.  

 

V diplomski nalogi sem se podrobneje lotila pregleda čistil za bivalni prostor. Ugotovila 

sem, da ljudje uporabljamo vse preveč različnih čistil in v prevelikih količinah. 

Prepogosto čiščenje in prevelika uporaba čistil ni priporočljiva za okolje. Najbolj pa me 

je presenetil podatek na etiketah. Zapisane namreč ni glavne sestavine, ampak samo 

dodatki. Na podlagi le-tega se potrošniki ne zavedamo kakšne kakovosti je čistilo in kaj 

vsebuje. Veliko podatkov je zavajajočih in nekorektnih. Zapisi o obljubah so dvoumni 

in vsak posameznik si lahko drugače predstavlja napisano. Zdi se mi, da so to velike 

napake proizvajalca in da smo v tem primeru potrošniki zavedeni. Rešitev tega 

problema pa je le taka, da proizvajalci izdajo vse sestavine, ki so prisotne v čistilu, ter 

napišejo konkretne obljube in opozorila - le tako javnost ne bo več zavedena in vsi se 

bomo zavedali, kakšna čistila bodo prisotna v našem stanovanju. 

 

Vse odločitve pa so na nas samih, sami se odločamo za določeno čistilo in za količino 

porabljenega pri čiščenju.  
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PRILOGE 
 

Priloga 1: Vprašalnik 

Pozdravljeni! 

Sem absolventka Pedagoške fakultete, smer biologija-gospodinjstvo.  

Moja zadnja obveznost je diploma, ki jo opravljam pri prof. Beatriz Gabriela Tomšič 

Čerkez. Tema diplome je  HIGIENA SKOZI ČAS.  

Prosila bi vas, da mi s svojimi odgovori pomagate priti do rezultatov, ki jih potrebujem, 

da dokončam raziskavo. Anketa je anonimna.  

Za vaš čas in odgovore se vam najlepše zahvaljujem in vas lepo pozdravljam,  

Petra Kalan 

 

1. Spol:    

a) Moški 

b) Ženski 

 

2. Starost: 

a) 20 do 30 let 

b) 30 do 40 let 

c) 40 do 50 let 

d) 50 do 60 let 

e) 60 in več  

 

Vsa naslednja vprašanja se nanašajo na:  ROČNO POMIVANJE POSODE! 

 

Vsi, ki ne pomivate ročno, na ta vprašanja ne odgovarjajte. 

 

3. Kako pogosto ročno pomivate posodo? 

a) Vsak dan ali večkrat dnevno 

b) Večkrat tedensko 

c) Enkrat tedensko 

d) Občasno 

 

4. Koliko časa imate 1 liter detergenta za ročno pomivanje posode? 

a) En mesec ali manj 

b) Od enega do treh  mesecev 

c) Od treh do šestih  mesecev 

d) Več kot šest mesecev 

e) Drugo 

 

5. Ali uporabljate več detergentov za ročno pomivanje posode? 

a) Da 

b) Ne 

 

http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=657
http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=657
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Vsi, ki ste odgovorili z »DA« zakaj? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. Zakaj se odločite za določeno znamko detergenta? 

a) Ugodna cena 

b) Izdelka se spomnim iz reklame ali zaradi priporočila prijateljev 

c) Zaradi sestavin, ki so v detergentu 

d) Ne gledam na znamko detergenta 

e) Drugo 

 

7. Ali poleg detergenta uporabljate še kakšne druge pripomočke za ročno pranje 

posode? Katere? (gobice, žičke, rokavice,…) 

 

 

 

8. Ali kdaj preberete etiketo detergenta, predno izdelek kupite? 

a) Vedno 

b) Občasno 

c) Nikoli 

 

Vsa naslednja vprašanja se nanašajo na:  POMIVANJE TAL S ČISTILOM! 

 

Vsi, ki ne pomivate tal s čistilom, na ta sklop vprašanj ne odgovarjajte! 

 

9. Kako pogosto s čistilom čistite tla v stanovanju? 

a) Enkrat na teden 

b) Enkrat na 14 dni 

c) Enkrat na mesec 

d) Enkrat na dva meseca 

e) Drugo 

 

10.  Za koliko časa imate 1 liter čistila za pomivanje tal? 

a) Tri mesece ali manj 

b) Tri do šest mesecev 

c) Šest do devet mesecev 

d) Devet mesecev ali več 

e) Drugo 

 

11. Ali uporabljate več različnih čistil za pomivanje tal? 

a) Da 

b) Ne 

 

Vsi, ki ste odgovorili z »DA« zakaj? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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12.  Zakaj se odločite za določeno znamko čistila? 

a) Ugodna cena 

b) Izdelka se spomnim iz reklame ali zaradi priporočila prijateljev 

c) Zaradi sestavin, ki so v čistilu 

d) Ne gledam na znamko čistila 

e) Drugo 

 

13.  Ali kdaj preberete etiketo čistila predno izdelek kupite? 

a) Vedno 

b) Občasno 

c) Nikoli 

 

14.  Ali poleg namenskega čistila uporabljate še kakšne druge pripomočke za 

pomivanje tal? Katere? (gobice, rokavice,…) 

 

 

 

Vsa naslednja vprašanja se nanašajo na:  POMIVANJE VERTIKALNIH STEN V 

KOPALNICI! 

 

Vsi, ki ne pomivate vertikalnih sten v kopalnici na ta sklop vprašanj ne 

odgovarjajte! 

 

15. Kako pogosto uporabljate čistila za pomivanje vertikalnih sten v kopalnici? 

a) Enkrat tedensko ali več 

b) Enkrat na štirinajst dni 

c) Enkrat na mesec 

d) Enkrat na dva meseca 

e) Drugo 

 

16. Za koliko časa imate 1 liter čistila? 

a) Tri mesece ali manj 

b) Tri do šest mesecev 

c) Šest do devet mesecev 

d) Devet mesecev ali več 

e) Drugo 

 

17.  Zakaj se odločite za določeno znamko čistila? 

a) Ugodna cena 

b) Izdelka se spomnim iz reklame ali zaradi priporočila prijateljev 

c) Zaradi sestavin, ki so v čistilu 

d) Ne gledam na znamko čistila 

e) Drugo 

 

18. Ali kdaj preberete etiketo čistila predno izdelek kupite? 

a) Vedno 

b) Občasno 

c) Nikoli 
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19. Ali poleg čistila uporabljate še kakšne druge pripomočke za pomivanje vertikalnih 

sten v kopalnici? Katere? (gobica, rokavice, kis, brisalec,…) 
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Priloga 2: Vsebinska priprava, power point in delovni list - križanka 

 

VSEBINSKA PRIPRAVA 

 

Vsebina 

Učence pozdravim in se jim predstavim. Napovem potek današnje ure. 

 

S pomočjo power pointa jim prikažem telesno in bivalno higieno nekoč. 

Najprej predstavim telesno higieno in čistočo - kako ju definiramo. Nato začnem 

opisovati navade, kako so se ljudje umivali nekoč. Na začetku so se vode bali in jo 

zavračali. Zadostovalo jim je jutranje umivanje do pasu in enkrat tedensko umivanje 

celotnega telesa. Kopeli naj bi ogrožale ravnovesje, saj so telo kvarile in ga 

izpostavljale še drugim  nevarnostim, ne le okuženemu zraku. Že čisto prvi zapisi o 

potilnicah in o prenašanju kužnih bolezni so govorili o bolj nejasnih nevarnostih: 

»Kopeli, potilnice in njihove posledice, ki segrejejo telo in telesne sokove, ki oslabijo 

naravo in odprejo pore, povzročajo smrt in bolezen.« 

Vse te bojazni so pripeljale do tega, so se ljudje vse redkeje umivali z vodo, zato je v 

veljavo prišlo suho umivanje. Tu so parfumi igrali najpomembnejšo vlogo. Kožo je 

treba zdrgniti s kakšno odišavljeno krpico. Močno zbrisati in nanesti dišavo, ne pa 

zares umiti. Osebno čistočo je simbolizirala čistoča perila. Če se je človek prepotil se 

ni šel umiti, kot bi to naredili danes, ampak je le zamenjal srajco. Perilo je umivalo 

brez uporabe vode. 

Spremenila se je tudi pričeska - las se ni več umivalo, temveč so jih pudrali. Lasje 

torej niso smeli biti več počesani, ampak napudrani. Izognili so se umivanju las in s 

tem uporabi vode, obenem pa so ohranjali voljnost las. Tako je puder prevzel vlogo 

vode, ki so se je odkrito bali.  

Ker so se tako zelo ukvarjali z umazanijo, se je spremenil tudi odnos do temperature in 

toplota je postajala vse pomembnejša. Zopet so se začeli umivati, tokrat s toplo 

kopeljo. Ugotovili so, da je prijetnejša od hladne in da gre umazanija rajši stran. Prišli 

so do zaključka, da topla voda čisti, hladna pa poživljala. 

Higiena bivalnega prostora: 

Higiena bivalnih prostorov je bila zelo slaba. Ljudje niso pazili na čistočo. Kopalnice 

ni imelo vsako stanovanje, zato so uporabljali javna kopališča. Bogatejši so imeli 

veliko pripomočkov za umivanje (umivalne sklede, intimni prostori), revnejši so v ta 
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namen uporabljali kuhinjsko posodo. 

Kuhinja je bila centralna točka vsake hiše. Imeli so ognjišče, kasneje že dimnik, ki je 

dimnico spremenil v črno kuhinjo. Poleg kurišča je bila v kuhinji tudi miza. Hrana se 

je uživala na kolenih na jedilnih deščicah ali iz skupne sklede na ognjišču. 

Higiena ulic in mest je bila prav tako slaba. Vse odpadke (hrana, iztrebki, smeti, pepel, 

odpadne vode) so metali kar na ulico, kar je prineslo ogromno bolezni in smradu. 

Kanalizacija v tistem času ni bila urejena, zato je gnojnica tekla po cesti. Ves ta nered 

in nečistoča pa sta pripeljala do nastanka kužnih in smrtnih bolezni. Nastajale so 

epidemije. Ljudje se niso zavedali dejstva, da je higiena pomembna in da se v slabih 

pogojih (nesnaga, smrad, slaba prehrana…) bolezni še hitreje širijo. Po domovih so se 

naselili zajedavci, ki so prinesli seboj tudi bolezen. Bolezni imajo svojo zgodovino in 

vsako obdobje ima »svoje« bolezni. 

Kolera - če pridejo vibrii v človeka, se tisti, ki jih črevesni sok ne uniči, naglo in 

uspešno razmnožijo v črevesu in povzročajo hudo drisko, bljuvanje in povečano 

telesno temperaturo. Znamenja kolere so še posebno strašna zato, ker zaradi hude 

izgube tekočine človeka v kratkem času spremenijo v izsušeno spako, pretrgane 

kapilare pa prepuščajo kri, da je bolnik zaradi podkožnih krvavitev ves prekrit z 

modricami. Povzročitelja te bolezni - Vibrio cholerae - je odkril Robert Koch. Uspeh 

je bil osupljiv. S tem so postale metode za boj proti koleri samoumevnejše,  saj so že 

vedeli, da je možno vibrie uničiti s kemični razkužili in s prekuhavanjem. Leta 1893 so 

preizkušali že tudi prva cepiva proti koleri.  

Kuga - je pustošila po svetu tri tisočletja in pol in puščala za sabo množično smrt, 

razdejanje in propad. Do okužbe lahko pride zaradi neposrednega stika med bolnikom 

in zdravim človekom, pa tudi na večjo razdaljo, torej po zraku (kapljična infekcija), 

brez telesnega dotika. Takrat so začeli ljudje bolj paziti na snažnost v stanovanjih, na 

osebno higieno, na čisto vodo in hrano in na snago v mestih. Epidemije kuge so se 

kljub spoznanju, da je nalezljiva, vedno znova pojavljale. Pa tudi zato, ker nihče ni 

poznal vloge, ki jo pri prenašanju kuge igrata podgana in bolha. Prepričani so bili, da 

je lahko vir infekcije le bolan človek in njegove stvari, zato so bolnike izolirali in 

sežigali njihova oblačila in predmete. Na podgane in bolhe ni pomislil nihče.  

Tuberkuloza - prastara bolezen, odkrita tud na najstarejših odkritij človeških kosteh, se 

je izrazito razširila v času industrializacije v 19. stoletju. Celodnevno delo, 

podhranjenost delavcev, koncentracija ljudi v strnjenih naseljih, življenje v skrajno 
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neugodnih razmerah, delo otrok in še drugi spremljajoči dejavniki so povzročili padec 

telesne odpornosti in množično obolevanje za to socialno boleznijo, boleznijo revnih 

slojev. Obolevali so večinoma mladi ljudje. Imeli so specifični videz – habitus, znani 

so takratni opisi izmečka oziroma izpljunka in neverjetna sposobnost bolezni, da okuži 

skoraj vsak organski sistem, od pljuč bezgavk, črevesja in spolovil celo do kosti. 

Tuberkuloza je najpogostejša večja nalezljiva bolezen danes. 

Koze - značilna znamenja so mrzlica, izpuščaji po koži, mehurčki in kraste. Bolnikom, 

ki preživijo pušča bolezen brazgotine, včasih pa tudi oslepijo. Bolniki širijo bolezen z 

izcedki iz nosu ali ust in iz mehurčkov in krast. Bolnik zboli sedmi do sedemnajsti dan 

po infekciji in je kužen še približno mesec dni po tem, ko so se mu na koži pokazali 

izpuščaji. Črne koze so le človeška bolezen. Danes zares lahko rečemo, da so prave 

koze izginile z Zemlje. 

Nato učence razdelim v pet skupin in vsaki skupini dam dve prazni embalaži čistil. 

Povem jim, da naj si na vsaki embalaži dobro ogledajo etiketo. Naj ugotovijo kakšni 

podatki so na etiketi. Če so na vseh etiketah navedeni isti podatki. Nato si skupine 

zamenjajo embalaže. Po 5 minutah samostojnega pregledovanja etiket, se skupinsko 

pogovorimo. Skupno ugotovimo, kateri podatki so za potrošnike bistveni, da se 

zavedamo načina uporabe in glavnih sestavin v čistilu. Pogovorimo se o pomenu 

etikete na čistilih. Učenci sodelujejo v pogovoru. Po 15 minutah končamo s 

pogovorom in pregledovanju etiket. 

Nato jim razdelim delovne liste, kjer je križanka na današnjo učno temo. Imajo 10 

minut časa, da jo rešijo in nato jo skupaj pregledamo.  

Učence pohvalim in se jim zahvalim za sodelovanje. 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Nalezljiva_bolezen
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Učna sredstva: Power point 

 

TELESNA IN BIVALNA TELESNA IN BIVALNA 

HIGIENA NEKOHIGIENA NEKOČČ

  

Telesna higienaTelesna higiena

 
 

 

  

Higiena bivalnega prostoraHigiena bivalnega prostora

 
 

 

Bolezni zaradi neBolezni zaradi neččistoistoččee

 KoleraKolera

 KugaKuga

 TuberkulozaTuberkuloza

 KozeKoze
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Učna sredstva: Delovni list - križanka 

 

Delovni list -  križanka 

 

Danes smo se naučili kar nekaj novih stvari o telesni in bivalni higieni nekoč. Če si 

pozorno poslušal/a, ti križanka ne bo delala težav. 

S pomočjo slik in opisov, ki jih vpišeš v prazni prostor pod določeno številko, boš 

prišel/a do rešitve! 

Rešitev prebereš navpično navzdol, za pomoč imaš že napisano prvo črko! 

 

 

                                 H                    

P O T I L N I C E 

K U G E 

P A R F U M I 

 T U B E R K U L O Z A 

 Č R N O K U H I N J O 

E T I K E T A 
 
1. Kam so se hodili  umivati revnejši ljudje, ki niso imeli doma svoje kopalnice?  

Hodili so v __________________ 

2. Pri prenašanju ____________ igrata pomembno vlogo podgana in bolha. Bolezen je 

za seboj puščala množično smrt in propad. 

3. Kaj predstavlja slika? ______________(v množini) so prekrili resnični telesni vonj 

osebe. 

 

 
   

 



KALAN, Petra (2013). Higiena skozi čas. Diplomsko delo. Pedagoška fakulteta, 

Ljubljana 

 

65 

 

4. Prastara bolezen, odkrita tud na najstarejših odkritij človeških kosteh. Znaki te 

bolezni so izpljunek in neverjetna sposobnost bolezni, da okuži skoraj vsak organski 

sistem, od pljuč bezgavk, črevesja in spolovil celo do kosti. 

Bolezen se imenuje____________________. 

 

5. Kaj predstavlja slika?  Slika predstavlja _____________________________ . 

 

 

6.  _________________mora biti na vsakem čistilu, saj le tako potrošniki lahko vedo, 

kaj čistilo vsebuje in kako ga pravilno uporabljati. 


