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i 

IZVLEČEK 

Osnovna surovina za izdelavo tekstilnih izdelkov in polizdelkov so vlakna, ki jih ločimo glede 

na izvor, kemično sestavo, lastnosti vlaken in namen uporabe. Zaradi doseganja želenih 

končnih lastnosti tekstilij se v procesu pridelave in predelave vlaken ter izdelave tekstilnih 

izdelkov z namenom izboljšanja njihovih lastnosti uporabljajo tudi različne kemijske snovi. 

To so poleg barvil tudi snovi, ki lahko blagu izboljšajo nekatere lastnosti, kot so mečkavost, 

(ne)vnetljivost, vodoodbojnost, mehkoba in podobno. Uporaba kemijskih snovi v tekstilni 

industriji lahko negativno vpliva tudi na zdravje ljudi, saj lahko uporabljene snovi preidejo v 

organizem skozi kožo, oralno ali z vdihavanjem. Zdravju škodljive snovi lahko na naš 

organizem vplivajo genotoksično in kancerogeno ter povzročajo motnje pri delovanju 

hormonalnega sistema. Tekstilna industrija je ena najbolj okolju neprijaznih industrij, vendar 

je večanje javnega zavedanja in družbene odgovornosti, povezane z okoljsko problematiko, 

vodilo tekstilno industrijo v okolju bolj prijazno proizvodnjo izdelkov. V ta namen so za 

izboljšanje lastnosti in videza tekstilnih izdelkov začeli uporabljati snovi in postopke 

pridelave in obdelave vlaken, ki okolju in zdravju ljudi niso nevarni. Tekstilni izdelki, ki ne 

vsebujejo škodljivih snovi za okolje in zdravje ljudi, so ustrezno označeni. Eko označevanje je 

na evropskem trgu prisotno že od leta 1992, od takrat pa so na trgu še danes veljavne oznake. 

Namen diplomskega dela je bil raziskati pogled osnovnošolcev na prisotnost škodljivih snovi 

v oblačilih ter oblikovati smernice za kvalitetnejše ozaveščanje učencev o opisani 

problematiki.  

V raziskavo je bilo vključenih 114 učencev devetega razreda treh različnih slovenskih 

osnovnih šol. Rezultati kažejo, da se večina osnovnošolcev ne zaveda, da lahko oblačila 

vsebujejo zdravju škodljive snovi. Večina osnovnošolcev pa prepozna vsaj enega izmed 

znakov za označevanje ekoloških oblačil, vendar ne obstajajo statistično pomembne razlike v 

prepoznavanju označb med dečki in deklicami, prav tako ne obstaja povezanost med 

dejstvom, da učenci nosijo ekološka oblačila, in poznavanjem znakov za označevanje 

ekoloških oblačil. 

KLJUČNE BESEDE: tekstilna vlakna, obdelava vlaken, plemenitenje blaga, škodljive snovi, 

vpliv na organizem, vpliv na okolje, ekološko označevanje  
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ABSTRACT 

The basic raw material for the production of textile products and semi-finished products are 

fibres which are separated according to their origin, chemical composition, fibre properties 

and intended use. In order to achieve the desired final properties of textiles, various chemical 

substances are also used in the process of production and processing of fibres and the 

manufacture of textile products in order to improve their properties. These are, in addition to 

colorants, substances that can improve some of the product's properties, such as friability, (in) 

flammability, water repellency, softness and the like. The use of chemicals in the textile 

industry can also have a negative impact on human health, since the substances used can enter 

the body through the skin, orally or by inhalation. Harmful substances can affect our body 

genotoxically and carcinogenically and cause disruption of the hormonal system. The textile 

industry is one of the most environmentally unfriendly industries, but increasing public 

awareness and social responsibility related to environmental issues has led the textile industry 

to produce products more environmentally friendly. To this end, substances and processes for 

the production and treatment of fibres, which are not hazardous to the environment and 

human health, have been started to improve the appearance and appearance of textile 

products. Textile products containing no harmful substances for the environment and human 

health shall be appropriately labelled. Eco-labelling has been present on the European market 

since 1992, and since then it has remained in the market today. 

The purpose of the diploma thesis was to investigate the primary school students 'view of the 

presence of harmful substances in clothing and to formulate guidelines for raising the 

students' awareness of the problem described. 

114 ninth grade students from three different Slovenian elementary schools were included in 

the survey. The results show that most elementary students are unaware that clothing may 

contain harmful substances. Most elementary students, however, recognize at least one of the 

eco-labelling signs, but there is no statistically significant difference in the identification of 

eco-labels between boys and girls and there is no correlation between the fact that students 

wear eco-clothing and eco-labelling identification. 

KEY WORDS: textile fibres, fibre processing, noble goods, harmful substances, impact on 

the organism, environmental impact, eco-labelling  
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1 UVOD IN NAMEN DELA 

Na trgu so potrošniki izpostavljeni mnogo kemikalijam z neželenimi učinki na človeško 

zdravje, ki pa so prisotne tudi v tekstilnih izdelkih. To so lahko snovi, ki motijo delovanje 

hormonalnega sistema, barvila, ostanki pesticidov, težkih kovin ter nanodelci težkih kovin in 

druge pomožne kemikalije, ki se uporabljajo v postopkih pridelave in predelave tekstila. Prav 

tako je tekstilna industrija ena najbolj okolju neprijaznih industrij. Da se potrošnik škodljivim 

snovem v oblačilih lahko izogne, je pomembno, da na trgu prepozna izdelek z označbo 

ekološkega certifikata. Na nakupne odločitve oblačil vpliva več dejavnikov, med katerimi so 

najpomembnejši kvaliteta blaga, cena in modni videz. Zaradi rabe kemikalij, ki lahko 

škodujejo zdravju, in zaradi onesnaževanja, ki ga povzroča tekstilna industrija, je potreba po 

vključevanju trajnostnega razvoja na področju tekstilne industrije v učni načrt pomembna, saj 

vključuje vprašanja družbene odgovornosti, ki se nanašajo na dobrobit celotnega planeta. 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, ali se učenci zavedajo, da oblačila lahko vsebujejo 

zdravju škodljive snovi, koliko osnovnošolcev prepozna znake za označevanje ekoloških 

oblačil, ali obstajajo statistično pomembne razlike med deklicami in dečki v poznavanju 

znakov za ekološka oblačila in ali je povezanost med dejstvom, da učenci nosijo ekološka 

oblačila, in poznavanjem znakov za označevanje ekoloških oblačil statistično pomembna. 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Tekstilna vlakna 

Osnovna surovina za izdelavo tekstilnih izdelkov in polizdelkov so vlakna, ki jih delimo glede 

na: (1) izvor, (2) kemično sestavo, (3) lastnosti vlaken in (4) namen uporabe. V največji meri 

tekstilije uporabljamo za oblačila, v gospodinjstvu (krpe, preproge, kopalniški kompleti …), 

pri medicinskih tekstilijah (vata, obliži, povoji …) ter tehniških tekstilijah (uporaba v 

vrtnarstvu, kmetijstvu, gradbeništvu …) (Rijavec, 2014). 

Glede na izvor vlakna delimo na naravna in kemična. Naravna vlakna so z ustreznimi 

postopki pridobljena iz naravnih tvorb, kot so deli rastlin, živali ali rudnin. Med naravna 

uvrščamo rastlinska in živalska vlakna. Med najpogosteje uporabljena naravna vlakna sodijo 

semenska in stebelna vlakna. Bombaž sodi med semenska vlakna, saj se ga pridobiva iz 

semen rastline bombaževec. Med stebelna vlakna sodijo lan, konoplja in juta, saj se jih 

pridobiva iz stebel rastlin (Rijavec, 2014). Tabela 1 prikazuje delitev naravnih vlaken. 

Tabela 1: Delitev naravnih vlaken 

NARAVNA VLAKNA 

RASTLINSKA VLAKNA ŽIVALSKA VLAKNA 

SEMENSKA 

 

bombaž 

STEBELNA 

 

lan 

konoplja 

juta 

KERATINSKA 

 

volna 

dlake kamel 

dlake koz (kašmir, moher …) 

dlake zajcev (angora …) 

FIBROINSKA 

 

svila 

Vir: Rijavec (2014) 

Med najpogosteje uporabljena živalska vlakna uvrščamo keratinska in fibroinska vlakna. 

Keratinska so vlakna iz lasnih mešičkov, mednje spadajo volna, dlaka koz in zajcev. 

Fibroinska so vlakna žlez svilnic, mednje spada svila. Kemična vlakna pa so izdelana 

industrijsko in se pridobivajo na osnovi polimerizacijskih reakcij, predvsem polikondenzacije 

in poliadicije. Najpogosteje uporabljena so regenerirana in sintetična kemična vlakna. Med 

najpogosteje uporabljena regenerirana uvrščamo viskozo in liocel, Med najpogosteje 

uporabljena sintetična pa poliamid, poliester, poliakril, elastan idr. (Rijavec, 2014). Tabela 2 

prikazuje delitev kemičnih vlaken.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Škof Špela; diplomsko delo 

3 

Tabela 2: Delitev kemičnih vlaken 

KEMIČNA VLAKNA 

REGENERIRANA VLAKNA 

 

viskoza 

liocel 

 

SINTETIČNA VLAKNA 

 

poliamid 

poliester 

poliakril 

elastan 
Vir: Rijavec (2014) 

Tekstilna vlakna glede na kemično sestavo delimo na: (1) organska in (2) anorganska. 

Organska vlakna so pridobljena iz organskih snovi, kot so celuloza, različne beljakovine 

(keratin, kazein, fibroin …) in kavčuka, anorganska vlakna pa so pridobljena iz anorganskih 

snovi, kot so različne kovine, čisti ogljik in silicijeve spojine (Rijavec, 2014). 

Vlakna se uporabljajo v različne namene, in sicer za izdelavo oblačil, hišnih tekstilij in 

visokozmogljivih tekstilij (ta se uporabljajo za izdelavo tehničnih tekstilij, filtrov, vrvi in 

podobno) (Rijavec, 2014). 

Vlakna se med seboj razlikujejo tudi po lastnostih, kot so: (1) vnetljivost, (2) dolžina vlakna, 

(3) premer vlakna idr. (Rijavec, 2014). 

Za prepoznavanje surovinske sestave posameznih tekstilij imajo posamezna vlakna 

standardizirane oznake, ki se jih uporablja v vseh državah. Standardizirana oznaka 

posameznega vlakna se določi glede na kemijsko sestavo in izvor vlakna. V tabeli 3 so 

prikazane standardizirane oznake posameznih vlaken, ki se jih največkrat uporablja za 

izdelavo tekstilij (Rijavec, 2014). 

Tabela 3: Standardizirane oznake posameznih vlaken 

VLAKNO STANDARDIZIRANA OZNAKA 

Bombaž  CO 

Lan LI 

Volna  WO 

Svila SE 

Viskozna vlakna CV 

Elastanska vlakna EL 

Poliakrilonitrilna vlakna PAN 

Poliestrska vlakna PES 

Poliamidna vlakna PA 
Vir: Rijavec (2014)  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Škof Špela; diplomsko delo 

4 

2.1.1 Obdelava vlaken 

Vlakna, ki so namenjena za izdelavo tekstilnih izdelkov, je treba predhodno pripraviti, zato 

morajo skozi različne postopke obdelave. Vrsta postopka obdelave je odvisna od vrste vlakna 

ter drugih parametrov, kot so: (1) izbira kemikalij, (2) strojna oprema, (3) lastnosti, ki jih 

želimo doseči, (4) predelovalne stopnje (tkanina, pletivo …) idr. (Forte Tavčer, 2011). 

Obdelava celuloznih in sintetičnih vlaken se začne s postopkom smojenja, kjer odstranijo 

vlakna, ki strmijo iz niti, z namenom, da nastane gladka površina. Mehkobo vlaken se doseže 

s postopkom brušenja, kjer se s pomočjo strojev z valji, ki vsebujejo ostra zrnca, doseže 

mehak in voluminozen otip blaga. Postopek striženja vlaken pa je namenjen za dosego 

žametnega videza. Vlaknu se nato s postopkom škrobljenja dodatno poveča gladkost ter 

izboljša elastičnost vlaken, saj se izstopajoča vlakna zlepijo med seboj. Nato sledi postopek 

razškrobljenja, ki je namenjen odstranitvi odvečnega škrobila iz vlaken. Pri postopku 

škrobljena se največkrat uporabljajo škrobila, ki jih ni mogoče reciklirati, zato se ta pogosto 

zavržejo v okolje in tako predstavljajo veliko okoljsko breme. Škrobila, ki so vodotopna in se 

lahko regenerirajo, so poliakrilatna in polivinilalkoholna škrobila. Bombažna vlakna 

vsebujejo veliko nečistoč in primesi, kot so pektini, voski, minerali in ostanki škrobil, zato jih 

je treba po postopku razškrobljenja razkuhati. Največkrat uporabljena sredstva za 

razškrobljenje so kompleksirna sredstva, kamor sodijo polifosfati, aminopolikarboksilati, 

hidroksikarboksilati, organofosfonati in polikarboksilati. Alternativna uporaba teh sredstev je 

bioizkuhavanje bombaža, ki poteka s pomočjo encima pektinaza, ki razgradi pektin celične 

stene. Po končanem postopku bioizkuhavanja se bombažna vlakna le izperejo z vročo vodo. 

Za odstranjevanje nečistoč iz volnenih vlaken pa se uporablja postopek karbonizacije, kjer se 

najpogosteje uporabljata klorovodikova kislina v plinastem agregatnem stanju in raztopina 

žveplove kisline. Sledi beljenje vlaken, ki v največji meri poteka s peroksiocetno kislino in 

vodikovim peroksidom, ki sta ekološko najmanj oporečna. Pri postopku beljenja se 

uporabljajo tudi različni stabilizatorji, ki preprečujejo razpad vodikovega peroksida na vodo 

in kisik. Obdelava vlaken se konča s postopkom mercerizacije, luženja in obdelave v tekočem 

amoniaku, kjer se povečata obarvljivost in lesk vlakna. Nato sledi še optično osvetljevanje 

vlaken, kjer se s pomočjo različnih svetil odstrani rumenkasta barva vlaken (Forte Tavčer, 

2011). 

2.1.2 Sredstva, uporabljena pri plemenitenju blaga 

Plemenitenje blaga so postopki, s katerimi se blago izboljša tako, da so mu dodane posebne 

lastnosti (Orešič, 1989). Najpogostejši postopki plemenitenja blaga so: (1) barvanje, (2) 
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tiskanje in (3) apretiranje (Jug-Hartman, 1996). Barvanje je fiksiranje barvil v vlaknu v 

barvalnih kopelih ali barvalnih aparatih. Tiskanje je lokalno nanašanje tiska na blago. 

Apretiranje je postopek, kjer se lastnosti blaga izboljšajo in polepšajo (Orešič, 1989). Tako so 

lahko tekstilije zaščitene proti krčenju, gubanju, madežem, gorenju in podobno (Jug-Hartman, 

1996). Barvila, ki se uporabljajo pri plemenitenju, se med seboj razlikujejo po: (1) kemijski 

strukturi, (2) barvi in (3) tržnih imenih. Zaradi različnih lastnosti vlaken poznamo več vrst  

barvil: (1) direktna barvila (ena najbolj pogostih barvil, vendar zaradi slabše obstojnosti 

potrebuje nadaljnje postopke obdelave), (2) reaktivna barvila (se kemično močneje vežejo na 

vlakna kot reaktivna barvila), (3) reduktivna barvila (zelo obstojna, saj po postopku barvanja 

postanejo netopna), (4) kisla barvila (slabša obstojnost), (5) žveplova barvila (zelo obstojna, 

saj po postopku barvanja postanejo netopna), (6) razvijalna ali naftolna barvila (zelo obstojna, 

a niso na voljo v vseh barvnih odtenkih), (7) disperzijska barvila (dobra obstojnost, največkrat 

se uporabljajo za barvanje poliestra in poliamida), (8) bazična barvila (dobro obstojna, 

največkrat uporabljena za barvanje svile in volne) in (9) kovinsko kompleksna barvila 

(barvila, vgrajena v kovino, s čimer se poveča obstojnost barvila) (Jug-Hartman, 1996). Pri 

barvanju blaga se pogosto uporabljajo omakalna, dispergirna in egalizirna sredstva. Omakalna 

sredstva so sredstva, ki se uporabljajo za večanje omočljivosti med barvanjem, ta pa je 

ključna za enakomerno razporeditev barvila v procesu barvanja. Najpogosteje uporabljena 

omakalna sredstva so kemijske spojine sukcinatov, sulfonatov in sulfatov. Dispergirna 

sredstva so sredstva, ki se uporabljajo pri barvanju z disperzijskimi barvili, saj ta pripomorejo 

k bolj enakomerni porazdelitvi trdnih delcev barvila in vplivajo na stabilnost disperzije. 

Disperzna sredstva, ki se uporabljajo v največji meri, so produkti formaldehida. Egalizirna 

sredstva se uporablja za počasnejše izčrpavanje barvila iz barvne kopeli (Simončič, 2009). 

Postopek tiskanja blaga poteka na različne načine in z uporabo različnih barvil. Pri tiskanju 

poliestra se uporablja disperzna in azobarvila (Forte Tavčer in Kert, 2009). 

2.1.3 Kemikalije v tekstilnih izdelkih in njihov vpliv na organizme 

Na trgu so potrošniki izpostavljeni mnogo kemikalijam z neželenimi učinki na človeško 

zdravje, ki pa so prisotne tudi v tekstilnih izdelkih. Kemikalije v organizem lahko preidejo na 

tri načine: (1) dermalno (skozi kožo), (2) oralno (skozi prebavni sistem) in (3) respiratorno (z 

vdihovanjem) (Laursen idr., 2003). Možen pa je tudi vstop po intravenozni poti (Košak, Lakić 

in Lobnik, 2015). Dermalni vnos škodljive snovi v organizem poteka s pomočjo absorpcije 

(Laursen idr., 2003). Absorpcija je sprejemanje delcev v snov tekočega ali plinastega 

agregatnega stanja (Amebis d.o.o., 2017). Absorbirana snov najprej preide v podkožje, nato 
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pa v krvni sistem organizma. Oralni vnos kemikalij v organizem lahko poteka preko 

absorpcije celic prebavnega trakta. Oralnemu vnosu snovi so še posebno izpostavljeni otroci 

zaradi morebitnega žvečenja in grizenja tekstilnih izdelkov. Respiratoren način vnosa snovi v 

organizem poteka z dihanjem, kjer škodljivo snov vdihnemo direktno iz tekstilnega izdelka. 

Možnost, da potrošnik vdihne kemikalije iz tekstilnega izdelka, je prisotna od nakupa pa vse 

do konca uporabe izdelka (Laursen idr., 2003). Zaradi številnih kemikalij, ki jih vsebuje nov 

tekstilni proizvod, je priporočljivo oblačilo pred prvim nošenjem dvakrat oprati (Schmelz, 

1999). 

2.1.3.1 Testi toksičnosti 

Kemikalije, ki se uporabljajo v tekstilnih izdelkih, lahko negativno vplivajo na okolje in 

zdravje ljudi, zato njihov učinek delovanja preverjajo s pomočjo različnih testov toksičnosti. 

Izvajanje testov toksičnosti posameznih kemikalij se izvaja na živih organizmih, največkrat je 

to majhna skupina glodavcev. Zaradi slabšega poznavanja učinkov nekaterih kemikalij pa se 

namesto na živalih testi toksičnosti opravljajo na celičnih kulturah in telesnih organih. 

Učinkovanje kemikalij na organizme in okolje se ugotavlja na različne načine, in sicer s testi 

za ugotavljanje preobčutljivostnih reakcij, testi iritacij in jedkosti, testi genotoksičnosti, z 

ugotavljanjem stopnje kancerogenosti, testi za ugotavljanje teratogenost, testi reprodukcijske 

toksičnosti, z ugotavljanjem vpliva hormonskih motilcev, hormeze in ekotoksičnosti. 

Toksičnost snovi in ocenjevanje tveganja kemikalij se določa glede na analizo lastnosti 

kemikalij, oceno učinka na organizem v korelaciji z dozo in glede na izpostavljenost snovi. 

Glede na čas izpostavljenosti snovi ločimo: (1) akutno toksičnost in (2) kronično toksičnost. 

Pri akutni toksičnosti se ugotavlja učinke izpostavljenosti pri oralnem ali inhalacijskim vnosu 

snovi ter se poda v obliki vrednosti LD50 (pri LD50 pogine 50 % populacije). Kronična 

toksičnost se ocenjuje glede na različne merjene parametre in za razliko od akutne toksičnosti 

potekajo v različnih časovnih dobah. S testom za ugotavljanje preobčutljivostnih reakcij se 

ugotavlja imunski odziv na testirano kemikalijo. Testi za ugotavljanje draženja kože in oči ter 

jedkosti se navadno izvajajo na zajcu kot modelnem organizmu, ki se ga izpostavi kemikaliji 

in opazuje odziv tkiva. Test genotoksičnosti poda informacijo o tem, ali kemikalija poškoduje 

genetski material in povzroča mutacije (Poljšak in Jereb, 2012). Genotoksičnost je lastnost 

snovi, da poškoduje DNA in s tem okvari gene (Amebis d.o.o., 2017). Kancerogenost snovi se 

ugotavlja s pomočjo poskusov na živalih in epidemioloških študijah. Zaradi razlik med 

posamezniki je zelo težko določiti stopnjo rakotvornosti snovi. International Agency for 

Research on Cancer (IARC) razvršča kemikalije glede na stopnjo rakotvornosti v različne 
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skupine, pri čemer so v skupino 1 razvrščene snovi, ki so rakotvorne za človeka, v skupino 4 

pa snovi, ki verjetno niso rakotvorne za človeka. Izpostavljenost kemikalijam lahko povzroča 

teratogenost (Poljšak in Jereb, 2012), kar pomeni, da je snov zmožna povzročanja 

malformacij oziroma nepravilno oblikovanih organov (Amebis, d.o.o., 2017). Test 

teratogenosti ugotavlja razvojne nepravilnosti na potomcih tako, da modelne organizme v 

času razvoja organov izpostavijo testirani snovi, test reprodukcijske toksičnosti pa ugotavlja 

vpliv kemikalije na reprodukcijski sistem. Podobno imajo tudi hormonski motilci negativen 

vpliv predvsem na reprodukcijski sistem. Hormeza je ideja, da nizke koncentracije določene 

snovi sprožijo pozitiven učinek na organizem, šele večji učinek pa sproži negativen učinek. 

Ekotoksičnost je toksičnost, kjer se določa koncentracija strupene snovi le v mediju (voda, 

zemlja …) in proučuje vpliv kemikalije na vseh trofičnih nivojih ekosistema in celotne 

prehranjevalne verige. Ekotoksikoloških testov je mnogo (akutna toksičnost na ribah, vodnih 

bolhah, vpliv na inhibicijo rasti alg, toksičnost na črvih, čebelah, reprodukcijski testi, vpliv na 

mikroorganizme …), vendar pa se tu pozornost posveča tudi parametrom, ki vplivajo na 

rezultate (medvrstna raznolikost, občutljivost ekosistema, drugi stresni elementi …) (Poljšak 

in Jereb, 2012). 

2.1.3.2 Hormonski motilci 

Hormonski motilci so eksogene snovi, ki potencialno motijo hormonsko regulacijo in 

normalno delovanje endokrinega sistema. Pri tem vplivajo na zdravje in reprodukcijo živali in 

ljudi. Hormonski motilci na organizem delujejo tako, da motijo: (1) sintezo hormonov, (2) 

izločanje hormonov in (3) metabolizem hormonov. Hormonski motilci niso le sintetičnega 

izvora, ampak tudi naravnega izvora. Eden najbolj znanih naravnih hormonskih motilcev je 

fitoesterogen, ki se nahaja v nekaterih rastlinah  (Casals-Casas in Desvergne, 2010). Skrb 

vzbujajoči pa so sintetični hormonski motilci, ki vplivajo na delovanje hormonov 

reproduktivnega oziroma razmnoževalnega sistema. Nekatere laboratorijske, epidemiološke 

ter raziskave na živalih so pokazale, da hormonski motilci vplivajo na debelost in 

adipogenezo oziroma razvoj maščobnih celic. Najpogostejše kemikalije, ki se uporabljajo v 

tekstilnih izdelkih in motijo delovanje hormonalnega sistema, so: (1) pesticidi, (2) dioksini, 

(3) organotini, (4) polifluoroalkil, (5) bromirani zaviralci ognja, (6) alkilfenoli, (7) bisfenol A-

BPA in (8) ftalati (Casals-Casas in Desvergne, 2010). Organotini so organske snovi, ki veljajo 

za hormonske motilce. Veliko so bili uporabljeni kot fungicidi, repelenti za glodavce in 

mehkužce ter barve za ladje in ribiške mreže (Casals-Casas in Desvergne, 2010). V tekstilni 

industriji se še danes uporabljajo za športna oblačila (predvsem nogavice) in obutev, saj 
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učinkujejo fungicidno oziroma proti glivičnim boleznim, obenem pa preprečujejo neprijeten 

vonj znoja. Organotini vplivajo na razvoj zarodka, imunski in živčni sistem. Čeprav je morska 

hrana najboljši vir organotinov, pa je prav tako pomembna izpostavljenost produktom, ki jih 

vsebujejo, ter tudi hišnemu prahu, kjer se organotini navadno skladiščijo (Brigden idr., 2014). 

Polifluoroalkil (PFC) je snov, ki ima v industriji širok spekter uporabe zaradi zmožnosti 

odboja vode in tudi maščobe, vendar velja kot hormonski motilec (Brigden idr., 2014). 

Uporablja se pri izdelavi papirja, usnja, pene za gašenje požara in v polimerni industriji. 

Izpostavljenost laboratorijskih glodavcev tej snovi je povzročila zmanjšano porodno težo 

potomcev in povečano neonatalno smrt, prav tako so zasledili zmanjšano količino testosterona 

in povečano količino estradiola pri odrasli populaciji. Številne raziskave poročajo o 

povezanosti med visoko ravnjo PFC-ja v krvi in metabolizmom pri ljudeh, in sicer naj bi bil 

povezan z visoko ravnjo HDL holesterola v krvi, sladkorno boleznijo tipa 2 in hipoglikemijo 

(Casals-Casas in Desvergne, 2010). Bromirani zaviralci ognja (BFR), med katerimi je najbolj 

uporabljen polibrominiran difenil eter (PBDEs), se uporabljajo pri proizvodnji elektronske 

opreme, oblačil in pohištva, saj zavirajo gorenje. So hormonski motilci in so nevrotoksični. 

Pri izpostavljenosti laboratorijskih glodavcev tem snovem v zelo veliki količini je bilo 

opaženo večje tveganje za nastanek hepatocelularnega raka (Casals-Casas in Desvergne, 

2010). 

Alkilfenoli so površinsko aktivne snovi, ki se v industriji uporabljajo pri proizvodnji 

detergentov, emulgatorjev, demulgatorjev in antistatičnih sredstev. Nonilfenol etoksilat 

(NPEs) se v tekstilni industriji uporablja kot površinsko aktivna snov. Ob izpustu v okolje ta 

razpade na nonilfenol (NP), snov, ki je toksična, deluje kot hormonski motilec in se kopiči v 

tkivih. Ostanek NPEs-a v oblačilih se s pranjem izpere in izpusti v okolje (Brigden idr., 

2014). Ftalati so snovi, ki veljajo za hormonske motilce in so bili v preteklosti uporabljeni kot 

mehčalci, drugim, bolj rigidnim materialom, kot je PVC. Zaradi svoje uporabnosti je skoraj 

vsak industrijski izdelek vseboval ftalate ali vsaj njihovo sled, vključno z otroškimi igračami, 

izdelki za osebno nego in medicinskimi pripomočki (intravenozne tube in transfuzijske 

vrečke). Ker ftalati niso kovalentno vezani na osnovni material, se zlahka izpuščajo v okolje. 

V največji meri v notranjost človeškega telesa preidejo preko kože in preko medicinskih 

pripomočkov. Na razvijajoč fetus vplivajo preko placente, postnatalno preko materinega 

mleka in oralno preko stika z igračami in izdelki za otroško nego (Casals-Casas in Desvergne, 

2010). 
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Dietilheksilftalat (DEHP), eden najbolj uporabljenih ftalatov, je hormonski motilec z velikim 

vplivom na reproduktivni sistem. Od leta 2005 je evropska zakonodaja prepovedala uporabo 

ftalatov v nekaterih otroških artiklih (Brigden idr., 2014). 

Greenpeace je leta 2014 izvedel raziskavo v okviru kampanje Detox, kjer so ugotavljali 

prisotnost zdravju škodljivih snovi v otroških oblačilih. Ugotovili so, da vsebnost NPE-jev, 

ftalatov, organotinov, PFC-jev in antimonija ni presegala mejne vrednosti. Kljub temu so 

proizvajalce otroških oblačil pozvali k zmanjšanju uporabe škodljivih snovi v njihovih artiklih 

(Brigden idr., 2014). 

2.1.3.3 Barvila 

Delci barvil v telo preidejo z vdihavanjem, ki povzroči oslabitev imunskega sistema in 

respiratorne težave. Zdravstvene težave, ki se lahko pojavijo zaradi prisotnih barvil v 

tekstilnih izdelkih, so: (1) draženje kože, (2) srbečice v nosni votlini, (3) kihanje in (4) vnetje 

oči. Zaradi potenja se barvila raztopijo, dermalno vstopajo v organizem ter nekaterim 

posameznikom povzročajo alergijo (Schmelz, 1999). Najpogosteje uporabljena barvila v 

tekstilni industriji so azo barvila. Absorpcija azo barvil v organizem lahko poteka respiratorno 

in dermalno (Hassaan in Nemr, 2017). Spojine azo barvil se v organizmu razgradijo v 

črevesju in jetrih, kjer kot produkt metabolizma nastanejo aromatski amini, ki so zdravju 

škodljivi (Akarslan in Demiralay, 2015).   

Univerza v Rajasthanu v Indiji je raziskovala mutagenost barvil, uporabljenih v tekstilni 

industriji. V indijskem okrožju Pali, Rajasthan, je veliko število tekstilnih obratov, ki se 

ukvarja predvsem s plemenitenjem blaga. Znanstveniki so uporabili Amesov test mutagenosti 

in na bakteriji Salmonella (S. typhimurium) testirali sedem različnih barvil. Rezultati so 

pokazali, da le eno od sedmih barvil ni mutageno, zato vodni izpusti predstavljajo veliko 

tveganje za vodni ekosistem ter zaposlenih v tekstilni industriji (Mathur, Bhatnagar in Bakre, 

2005).   

2.1.3.4 Pesticidi 

Pesticidi so kemijska sredstva za zatiranje škodljivcev, brez katerih si je sodobno kmetijstvo 

težko predstavljati, vendar pa so ti strupeni za celoten ekosistem, ne le škodljivce. Obstaja več 

vrst pesticidov: (1) herbicidi, ki se uporabljajo za zatiranje plevela, (2) fungicidi za zatiranje 

glivičnih okužb, (3) insekticidi za zatiranje škodljivih insektov idr. (Skubic, 2011). Prav tako 

so pesticidi onesnaževalci atmosfere in negativno vplivajo na dihala. Raziskava turške 
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univerze University School of Medicine je pokazala, da so ljudje, ki živijo blizu bombažnih 

polj, imeli pogostejše zdravstvene težave, kot so draženje oči, nosne in žrelne sluznice, 

srbečica in glavobol (Bayhan idr., 2018). Izpostavljenost pesticidom lahko vpliva tudi na 

delovanje živčnega sistema in povzroča motnjo avtističnega spektra (Roberts idr., 2007). 

2.1.3.5 Težke kovine 

V procesu tekstilne industrije se v različne namene uporabljajo tudi težke kovine, med 

katerimi so zelo pogoste krom, svinec, barij, kobalt, baker idr., najbolj problematičen pa je 

antimon trioksid (Laursen idr., 2003). Antimon se v tekstilni industriji uporablja kot 

katalizator pri proizvodnji poliestra in kot sredstvo proti gorljivosti. Ocenjeno je, da kar 90 % 

celotne produkcije poliestra poteka z uporabo antimona, vendar pa se ta skoraj v celoti spere 

med mokrimi končnimi postopki predelave tkanine (Laursen idr., 2003). Antimon naj bi 

povzročal dermatitis, draženje dihalnih poti in je za človeka potencialno kancerogen (Brigden 

idr., 2014). 

2.1.3.6 Nanodelci  

Sodobna proizvodnja tekstilij vse pogosteje uporablja nanotehnologijo, ki omogoča izdelavo 

visoko funkcionalnih oblačil, kar pomeni, da imajo tekstilni izdelki z dodanimi nanodelci 

izboljšane številne lastnosti, kot so protibakterijske, samočistilne, hidrofobne, zaščita proti 

UV-sevanju negorljivost, nemečkavost idr. Najpogosteje uporabljeni nanodelci v tekstilni 

industriji so: (1) nanosrebro (Ag), (2) titanov dioksid (TiO2), (3) silicijev dioksid (SiO2), (4) 

cinkov oksid (ZnO). Nanodelci se v okolje sproščajo pri visoki temperaturi in pod visokim 

pritiskom (pranje, likanje …). Nanodelci lahko v organizem vstopijo dermalno, respiratorno 

in intravenozno. Ker človeško telo ne more razgraditi absorbiranih nanodelcev, se ti 

zadržujejo v jetrih, vranici, bezgavkah in ledvicah. Prisotnost nanodelcev v organizmu lahko 

vpliva na pojav različnih bolezni. Toksičen vpliv nanodelcev je odvisen od časa 

izpostavljenosti ter velikosti in obliki samih delcev (Košak idr., 2015). Potrošnik je 

nanodelcem izpostavljen po mnogo različnih poteh; preko vdihanega zraka, zaužite vode in 

hrane ter preko izdelka samega, kot je prikazano na sliki 1.   
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Slika 1: Shematski prikaz izpostavljenosti nanodelcev (Košak idr., 2015). 

Nanodelci srebra (Ag) so najpogosteje uporabljeni nanodelci v tekstilni industriji, saj delujejo 

protimikrobno. V človeško telo preidejo preko dihal ali prebavnega trakta, ne pa tudi skozi 

zdravo kožo. Delovanje toksičnosti nanodelcev srebra naj bi se odražala predvsem pri 

nastanku prostih radikalov (Košak idr., 2015). Nanodelci SiO2 se v tekstilni industriji 

uporabljajo predvsem za vodoodbojnost (Lakić, Košak, Gutmaher in Lobnik, 2014), 

nanodelci titanovega dioksida pa za izdelavo antimikrobnih oblačil ter zaščite pred UV-

sevanjem. So močni oksidanti, zato povzročajo nastanek prostih radikalov. Nanodelci TiO2 

povzročajo oksidativne poškodbe DNK, pospešijo proizvodnjo vodikovega peroksida in 

peroksidacijo lipidov. Ti nanodelci v naš organizem vstopajo preko dihal, prebavil in kože. 

Raziskave na laboratorijskih podganah so pokazale, da prenos skozi dihala povzroči vnetje 

pljuč, pri oralnem vnosu pa jetrne in miokardne poškodbe (Košak idr., 2015). 

2.1.3.7 Druge pomožne kemikalije 

Formaldehid se v tekstilni industriji uporablja kot sredstvo proti mečkanju tkanine in sredstvo 

za zaviranje gorenja. Formaldehid vsebujejo tudi nekatera barvila, ki se jih uporablja med 

industrijskim postopkom ali pa kot sredstvo za zaščito barv. Formaldehid je toksičen za ljudi, 
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potencialno kancerogen pri izpostavljenosti velikim količinam, draži oči in kožo ter povzroča 

alergijske reakcije (Laursen idr., 2003). 

2.1.4 Vpliv tekstilne industrije na okolje 

Tekstilna industrija je ena izmed okolju najbolj neprijaznih industrij. Okolje namreč 

obremenjuje med tehnološkim postopkom pridobivanja tekstilij in tudi pri samem negovanju 

tekstilij. Pri pridelavi rastlinskih vlaken so uporabljeni pesticidi, ki močno onesnažujejo 

okolje. Živalska vlakna pa so v postopku obdelave obdelana s številnimi kemikalijami, ki 

omogočajo tekstilnim izdelkom obstojnost proti mikroorganizmi in insekti. Pri sintezi 

sintetičnih vlaken nastajajo strupeni stranski proizvodi, pri nadaljnji obdelavi tekstila, kot sta 

barvanje in tiskanje, pa se uporabljajo kemikalije in zaščitne snovi, ki bremenijo okolje. Vsi ti 

postopki zahtevajo veliko količino energije. Prav tako tudi transport tekstilnih proizvodov 

dodatno bremeni okolje zaradi velike porabe goriv (Jug-Hartman, 1996). Kemikalije, 

uporabljene v tekstilni industriji, se spuščajo v odpadne vode, ki nato končajo v lokalnem 

vodotoku in tako preidejo v prehransko verigo (Brigden idr., 2014). Kemično obdelovanje 

tekstila, kot so beljenje, barvanje, tiskanje in apretiranje, so postopki, pri katerih se porabljajo 

velike količine vode, poleg tega jo tudi močno onesnažujejo, saj odpadne vode končajo v 

vodotokih. Eden največjih problemov je barvanje, saj se nevezano barvilo, ki se v procesu 

barvanja ne veže na vlakna, izpusti v okolje. Barvila v odpadnih vodah preprečujejo globoko 

prodiranje svetlobe v vodo in s tem močno vplivajo na fotosintetsko aktivnost vodnih 

organizmov. Ostanki barvil v vodi so zaradi svojih značilnosti različno toksični za vodne 

organizme. Pri razkroju naravnih vlaken nastaja toplogredni plin metan, ki dodatno 

onesnažuje zrak (Žurga in Forte-Tavčer, 2014).   

2.1.4.1 Ravnanje s tekstilnimi odpadki 

Zaradi naraščanja svetovnega prebivalstva in povečane količine tekstilnih proizvodov na 

prebivalca se svetovna proizvodnja tekstilnih izdelkov in s tem tudi tekstilnih odpadkov 

povečuje. Svetovna proizvodnja vlaken se je od leta 1990 povečala skoraj za 90 %, prav tako 

se zmanjšuje delež proizvodnje naravnih in povečuje delež proizvodnje kemičnih vlaken. 

Slika 2 prikazuje, kako se je od leta 1990 svetovna proizvodnja in poraba vlaken na 

prebivalca povečala skoraj za 90 %, slika 3 pa prikazuje, kako se delež proizvodnje med 

letoma 2005 in 2012 naravnih vlaken zmanjšuje, kemičnih pa zvišuje (Rijavec, 2014).   



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Škof Špela; diplomsko delo 

13 

 

Slika 2: Svetovna proizvodnja vlaken na prebivalca med letoma 1900 in 2020 (Rijavec, 2014). 

 

Slika 3: Delež proizvodnje kemičnih in naravnih vlaken med letoma 2005 in 2012 (Rijavec, 

2014). 

Prav tako so tekstilni odpadki med najhitreje rastočimi odpadki v Evropski uniji. Direktiva 

EU narekuje ločeno zbiranje tekstilnih odpadkov, saj z ločenim zbiranjem odpadkov 

zmanjšamo uhajanje potencialno škodljivih snovi v okolje. V Sloveniji potrošniki tekstilne 
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odpadke zavržejo v mešane odpadke, saj še ni možnosti za zbiranje tekstilnih odpadkov, poleg 

trenutno možnim ločenim zbiranjem embalaže, mešanih odpadkov, stekla, papirja in bioloških 

odpadkov. Praviloma se tekstilni odpadki zbirajo v zbirnih centrih, humanitarnih 

organizacijah ali zabojnikih profitne organizacije. Humanitarne organizacije so Karitas, Rdeči 

križ ter druge, profitna organizacija pa je organizacija Humana. Tekstilni odpadki, zbrani v 

zbirnem centru, se ponovno uporabijo ali pa reciklirajo. Nekateri zbirni centri zbirajo samo 

oblačila, nekateri pa vse vrste tekstilij (Žurga in Forte-Tavčer, 2014).  Raziskava (Žurga in 

Forte-Tavčer, 2014) je pokazala, da v zbirnih centrih, kjer zbirajo vse vrste tekstilij, zberejo 

največ vzmetnic in posteljnin, v zbirnih centrih, kjer zbirajo le oblačila, pa zberejo največ 

majic in hlač. Zbrane tekstilije gredo v največji meri v mehansko ali kemično recikliranje, 

profitni ali humanitarni organizaciji, prevzemniku, majhen delež pa tudi na deponiranje, 

odvoz v tujino in sežig (Žurga in Forte-Tavčer, 2014).   

2.1.5 Ekološka oblačila 

Večanje javnega zavedanja in družbene odgovornosti, povezane z okoljsko problematiko, je 

vodilo tekstilno industrijo v okolju bolj prijazno proizvodnjo izdelkov. V ta namen so za 

izboljšanje lastnosti in videza tekstilnih izdelkov začeli uporabljati snovi in postopke 

pridelave in obdelave vlaken, ki okolju in zdravju ljudi niso nevarni. Tekstilni izdelki, ki ne 

vsebujejo škodljivih snovi za okolje in zdravje ljudi, so ustrezno označeni. Tekstilni izdelki, 

ki so označeni z eko oznako, morajo izpolnjevati naslednje kriterije: (1) zaščita okolja, (2) 

zahteva za razvoj okolju prijaznih inovacij, (3) osveščanje potrošnikov o vplivih tekstilne 

industrije na okolje in (4) pomen posameznih oznak, ki označujejo okolju prijazne izdelke. 

Prednost eko tekstilij je uporaba surovin iz naravnih vlaken, v katerih so omejeni ostanki 

toksičnih snovi, obenem pa je omejena uporaba teh že med samim procesom proizvodnje 

(Žurga in Forte-Tavčer, 2014).   

2.1.5.1 Označevanje in prepoznavanje ekoloških tekstilnih izdelkov 

Ekološko označevanje je metoda certificiranja okoljske učinkovitosti in označevanja, ki se 

izvaja po vsem svetu. Ekološko označevanje opredeljuje izdelke ali storitve, ki so se v okviru 

določene kategorije izdelkov ali storitev izkazali za okolju najprimernejše. V nasprotju s 

trditvami s strani proizvajalcev in ponudnikov je ekološko označevanje verodostojno, saj 

oznake podeljuje neodvisna ustanova (GEN, 2019).  

International Organizations for Standards (ISO) je neodvisna mednarodna organizacija, 

ustanovljena leta 1947. ISO zagotavlja varnost in kakovost produktov in storitev različnih 
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proizvodenj (ISO, 2019). Na tekstilnem področju je ISO razvila standarde za ekološko 

označevanje. Pri vzpostavljanju sistema se pogosto pojavijo nekateri problemi, kot so: (1) 

vzpostavitev kriterija, saj imajo države različne poglede na okoljsko tematiko, (2) težavnost 

ocenjevanja okoljske škode, ki ga naredi izdelek skozi celoten življenjski krog, (3) 

pomanjkanje zadovoljivih nagrad za okoljske izboljšave, (4) ker ponujajo različne izdelke, 

potrošnik ne more primerjati kvalitete med istimi izdelki med seboj, (5) nezaupanje 

potrošnikov, ki se je razvilo kot posledica prenasičenosti trga s t. i. samooklicanimi 

označbami, ki nimajo verodostojnega certifikata, (6) potrošniki so slabo informirani, saj so 

informacije preveč kompleksne idr. Nasprotno pa nekateri argumenti služijo v korist pri 

vzpostavljanju sistema ekološkega označevanja: (1) zaradi vedno večjega števila ozaveščenih 

potrošnikov je označevanje s shemami vedno večja potreba, (2) ekološke označbe 

pripomorejo k boljšemu vtisu podjetja in s tem lahko povečajo prodajo izdelkov, (3) ekološko 

označevanje spodbuja podjetja, da upoštevajo lasten vpliv na okolje, in ekološke označbe 

večajo zavedanje okoljske problematike, kar lahko vodi v zaščito okolja (Žurga in Forte-

Tavčer, 2014).   

2.1.5.2 Ekološke označbe 

Ekološke označbe vsebujejo pomembne informacije o izdelku in tako pomembno vplivajo na 

nakupno odločitev potrošnikov ter predstavljajo prehod k trajnostnemu potrošništvu (Zveza 

potrošnikov Slovenije, 2000). Ekološko označevanje je na evropskem trgu prisotno že od leta 

1992, od takrat pa obstajajo različne, še danes veljavne oznake, kot so EU Ecolabel, OECO-

TEX, The blue angel in druge (Žurga in Forte-Tavčer, 2014).  V nadaljevanju bodo opisane 

najbolj znane označbe ekoloških oblačil in drugih izdelkov. 

EU ECOLABEL 

 

Slika 4: Ekološka označba EU Ecolabel (European Commission, 2019). 

Slika 4 predstavlja zaščitni znak ekološke blagovne znamke EU Ecolabel, ki je bila trgu 

predstavljena leta 1992 s strani European Commission (EC). Izdelek pridobi označbo, če so 
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upoštevani vsi kriteriji za pridobitev označbe. Upošteva se celoten življenjski krog izdelka 

(European Commission, 2019). 

 

Slika 5: Življenjski krog tekstilnega izdelka (European Commission, 2019). 

Ekološka označba se upošteva preko celotnega življenjskega kroga izdelka; od surovih 

materialov, predelave, distribucije in transporta, skozi uporabo izdelka s strani potrošnikov in 

končne reciklaže izdelka, kot je prikazano na sliki 5. Ecolabel dobi tekstilni izdelek, pri 

katerem so v različnih korakih življenjskega kroga upoštevani zahtevani kriteriji. Pri izbiri 

vlakna je upoštevano, da je to le organskega izvora, razen v primeru, če anorganski delež 

znaša manj kot 5 % skupne teže ali pa če je vlakno že predhodno recikliranega izvora. Pri 

pridelavi vlakna so omejeni toksični ostanki v vlaknu, kar se, v primeru bombaža, nanaša 

predvsem na omejene ostanke pesticidov, pri poliestru pa ostanke antimonija. V postopku 

predelave vlakna se upoštevajo zahteve za zmanjševanje onesnaževanja okolja (European 

Commission, 2019).  

OEKO-TEX 

 

Slika 6: Ekološka označba OEKO-TEX (OEKO-TEX). 

Slika 6 predstavlja ekološko označbo OEKO-TEX, ki je bila na trgu predstavljena leta 1992 s 

strani Hohenstein Instituta in The Institute for Ecology, Technology and Innovation ÖTI 
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(Žurga in Forte-Tavčer, 2014).  Tekstilni izdelki so glede na izpostavljenosti s kožo razdeljeni 

v štiri skupine: (1) otroške igrače iz tekstilstva, (2) oblačila in drugi tekstilni izdelki, (3) 

pokrivala in (4) hišno tekstilstvo (OEKO-TEX, 2019). 

BLUE ANGEL 

 

Slika 7: Ekološka označba Blue Angel  (Blauer Engel, b.d.) 

Slika 7 prikazuje ekološko označbo Blue Angel. To je prva okoljska označba, ustvarjena leta 

1978 v Nemčiji (Žurga in Forte-Tavčer, 2014). Označbo Blue Angel vsebujejo tekstilni 

izdelki, ki so izdelani iz 100-% organskega bombaža ali testiranih kemičnih vlaken, omejena 

pa je tudi raba snovi, ki škodujejo zdravju (PFC, zaviralci gorenja, ftalati, težke kovine idr.). 

V procesu proizvodnje je zmanjšano onesnaževanje vode in zraka, prav tako pa blagovna 

znamka upošteva socialne standarde zaposlenih (Blauer Engel, 2019).  

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD  

 

Slika 8: Ekološka označba Global organic textile standard (Get Vector Logo, 2018). 

Slika 8 predstavlja ekološko označbo za Global organic textile standard, ki je svoj razvoj 

začel leta 2002 v Nemčiji (Global Standard gGbmH, 2019). Global organic textile standard 

razvija standarde, ki določajo zahteve po celotni dobavni verigi, ki se navezuje na ekološki 
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vidik in tudi upošteva delovne pogoje v proizvodnji tekstila in oblačil z uporabo ekološko 

pridelanih surovin. Ekološka pridelava temelji na sistemu brez uporabe strupenih in obstojnih 

pesticidov in gnojil. Ekološka pridelava temelji na ustrezni živinoreji in izključuje vse 

genetske modifikacije (Global Standard gGmbH, 2017). 

Raziskava podjetja OEKO-TEX, v kateri je sodelovalo 12 evropskih držav in Kitajska, je 

pokazala, da je med populacijo najbolj prepoznavna označba EU Ecolabel, sledijo ji OEKO-

TEX, Blue Angel in Global organic textile standard (OEKO-TEX, 2012). Med slovenskimi 

potrošniki pa je raziskava (Žurga in Forte-Tavčer, 2014) pokazala, da je najbolj prepoznana 

označba OEKO-TEX, sledita ji Blue Angel in EU Ecolabel. 

2.1.5.3 Vpliv na nakupne odločitve izdelkov z ekološko označbo 

Na nakupno odločanje potrošnikov vplivajo različni dejavniki, kot so cena, blagovna znamka, 

kvaliteta idr. Koncept mode ni omejen le na dojemanje oblačila kot nekaj, kar zadovolji naše 

fizične potrebe, temveč ima tudi simbolično vrednost. Z zunanjimi oznakami, simboli, 

blagovnimi znamkami in statusom izraža posameznikovo osebnost. Modno izražanje 

omogoča oblikovanje identitete, sodelovanje v družbenih skupinah ter obenem 

individualizacijo in diferenciacijo posameznika. Oblačila so tako temelj komunikacije v 

družbenih interakcijah. Potrošniki izbirajo takšna oblačila, ki so čim bližja estetskemu idealu 

družbe in podpirajo družbene norme, saj je sprejetje v družbi ena glavnih človeških potreb. 

Oblačila pomembno vplivajo tudi na počutje posameznika. Potrošnika do nakupa vodi 

motivacija na dva različna načina; potrošnik kupuje z željo, da zadovolji individualne potrebe, 

ali pa kupuje, saj želi zadovoljiti kolektivno potrebo oziroma želi doseči kolektivno korist. 

Življenjski slog, ki zajema celostno družbeno prakso posameznika, ima zelo velik pomen pri 

nakupnem odločanju potrošnikov (Niinimäki, 2010). Tako se je razvil koncept zelenih 

potrošnikov, ki so prepoznani kot potrošniki, ki skrbijo za okolje, se izogibajo izdelkom, ki so 

potencialno škodljivi za zdravje, in kupujejo izdelke, ki so ekološko prijaznejši od drugih (IGI 

Global, 2019).  

Haanapää (2007) opredeli zelene potrošnike preko treh odločilnih kriterijev: (1) okvirni faktor 

(gospodarski, kulturni, socialno-državni in faktor družbenih norm), (2) osebni faktor (finance, 

socialno-demografski faktor, rutine, navade in osebne odločitve posameznika) in (3) 

osebnostni faktor (vrednote, prepričanja, pogledi, stališča, potrebe in namere) (Haanpää, 

2007). V literaturi (Žurga in Forte-Tavčer, 2014) zasledimo, da je tipičen kupec eko oseba, ki 

je mlajša, višje izobražena in premožnejša ter da so kupovanju oblačil ekoloških oznak najbolj 
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naklonjeni potrošniki iz Francije, najmanj pa iz Anglije in Norveške. Čeprav se interes in 

zavedanje potrošnikov o blagostanju ekoloških oblačil veča, se to ne odraža v enaki meri pri 

sami aktualizaciji in spremembi nakupnih odločitev. Razlogov za prepad med idealizacijo in 

realizacijo ideje je več. Nekateri avtorji trdijo, da je kriv še vedno prenasičen trg z izdelki 

hitre in poceni mode, da so cene ekoloških oblačil neprimerljivo višje, da kroj in videz 

ekoloških oblačil nista privlačna in tako ne zadovoljita estetskih potreb potrošnikov 

(Niinimäki, 2010). 

Raziskava (Žurga in Forte-Tavčer, 2014) je pokazala, da kar 29 % slovenskih potrošnikov ne 

bi bila pripravljena plačati več za ekološko oblačilo. Kupovanje ekoloških oblačil je mnogo 

kompleksnejše od kupovanja ekološke hrane. Hrana namreč neposredno vpliva na naše 

zdravje, oblačila pa na zdravje vplivajo manj posredno. Potrošnik je zaradi direktnega 

pozitivnega učinka bolj naklonjen kupovanju ekološke hrane kot pa ekoloških oblačil 

(Niinimäki, 2010). Raziskava (OEKO-TEX, 2012) je pokazala, da je potrošnik pri nakupu 

oblačil najbolj pozoren na kvaliteto blaga, modni videz, opravljene teste za prisotnost 

škodljivih snovi, upoštevanje socialnih pravic zaposlenih in okoljsko prijazno proizvodnjo 

tekstila. 

Raziskava ameriške univerze Kansas State University, Department of Apparel, Textiles, & 

Interior Design, izvedena na študentih oblačil in tekstilstva, je pokazala, da vključevanje 

okoljske problematike v učni načrt odločilno vpliva na poznavanje študentov okoljske 

problematike, povezane s tekstilno industrijo. Ob tem je pomembno, da učni načrt vključuje 

aktualno problematiko, saj bodo s takšnim znanjem prihodnji diplomati lahko prispevali k 

trajnostnemu razvoju na področju tekstilne industrije. Čeprav se je znanje študentov s 

področja trajnostnega razvoja tekstilne industrije povečalo, se nakupno vedenje ni znatno 

spremenilo, zato je predlagano, da se v učni načrt vključi predvsem cenovno dostopnejše 

metode trajnostnega razvoja, kot je kupovanje rabljenih oblačil in omejevanje prevelike 

potrošnje. Potreba po vključevanju trajnostnega razvoja na področju tekstilne industrije v učni 

načrt je pomembna, saj vključuje vprašanja družbene odgovornosti, ki se nanašajo na vidik 

prisiljenega in premalo plačanega dela, diskriminacijo, rabo energije in kemikalij med procesi 

pridelave in predelave ter odlaganje odpadkov v okolje (Hiller Connell in Kozar, 2012).  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev problema 

Z diplomskim delom sem želela ugotoviti, kakšen je pogled osnovnošolcev na prisotnost 

škodljivih snovi v oblačilih ter kako dobro poznajo to tematiko. Z diplomskim delom sem 

želela doseči cilje, opisane v poglavju Cilji in hipoteze. 

3.2 Cilji in hipoteze 

Glede na predstavljeno problematiko sem si zastavila naslednje cilje: 

1. Ugotoviti, ali učenci vedo, da oblačila lahko vsebujejo škodljive snovi. 

2. Ugotoviti, ali učenci prepoznajo znake za označevanje ekoloških oblačil. 

3. Ugotoviti razliko med deklicami in dečki v poznavanju znakov za ekološka oblačila. 

4. Ugotoviti povezave med učenci, ki nosijo ekološka oblačila, in poznavanje znaka za 

ekološka oblačila. 

Zastavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja: 

1.  Ali se večina učencev (več kot 50 %) zaveda, da oblačila lahko vsebujejo zdravju 

škodljive snovi?  

2. Kolikšen odstotek učencev pravilno prepozna znake za označevanje ekoloških oblačil? 

3. Ali obstajajo statistično pomembne razlike med deklicami in dečki v poznavanju 

znakov za ekološka oblačila? 

4. Ali je povezanost med dejstvom, da učenci nosijo ekološka oblačila, in poznavanjem 

znakov za označevanje ekoloških oblačil statistično pomembna? 

3.3 Raziskovalna metoda 

3.3.1 Postopek zbiranja podatkov 

Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila kavzalno-neeksperimentalno metodo. Instrument 

zbiranja podatkov v osnovni šoli je bil anketni vprašalnik, namenjen ugotavljanju pogleda 

učencev slovenskih osnovnih šol na prisotnost škodljivih snovi v oblačilih. Anketni 

vprašalnik je bil anonimen.  
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3.3.2 Raziskovalni vzorec 

V raziskavo je bilo vključenih 114 osnovnošolcev treh različnih slovenskih osnovnih šol iz 

osrednjeslovenske in notranjske regije. Vzorec so sestavljali učenci devetega razreda, saj je 

poznavanje tematike vključevalo osnovno znanje kemije. Med 114 osnovnošolci je 

sodelovalo 63 (55 %) oseb ženskega spola in 51 (45 %) oseb moškega spola (graf 1). 

 

Graf 1: Struktura vzorca glede na spol učencev (%) 

3.4 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Kvalitativna analiza je bila izvedena s pomočjo programov SPSS in Excel. Grafi so bili 

izdelani s pomočjo programa Excel. Statistični program SPSS sem uporabila za ugotavljanje 

statistično pomembnih razlik ter ugotavljanje povezanosti med dvema spremenljivkama. 

Uporabljeni so bili naslednji statistični postopki: frekvenčna in odstotkovna porazdelitev, 

hikvadrat oz. v primeru, da pogoji niso bili izpolnjeni Kullbackov preizkus ter t-test.  

4 REZULTATI Z RAZPRAVO 

Z raziskavo sem želela pridobiti odgovor na RV1: Ali se večina učencev (več kot 50 %) 

zaveda, da oblačila lahko vsebujejo zdravju škodljive snovi? 

Kot je razvidno iz tabele 4, se je s trditvijo, da v trgovini kupljena oblačila ne vsebujejo 

zdravju škodljivih snovi, strinjalo 17,7 % učencev, 33,6 % učencev je bilo neodločenih in 

45 % 

55 % 

Moški

Ženska



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Škof Špela; diplomsko delo 

22 

48,7 % učencev se s trditvijo ni strinjalo. Večina učencev (več kot 50 %) se ne zaveda, da 

lahko oblačila vsebujejo zdravju škodljive snovi. 

Tabela 4: Vsebnost škodljivih snovi v kupljenih oblačilih 

Trditev  

Strinjanje  

Ne strinjam se  Neodločen  Strinjam se  

Oblačila, kupljena v trgovini, ne                 f 

vsebujejo zdravju škodljive snovi 

                                                                    f % 

55 38 20 

48,8 33,6 17,7 

Skupaj                                                          f 

                                                                     f % 

113 

100 

Raziskava, narejena s strani Health and Environment Justice Support International, ki je 

vključevala 15 različnih svetovnih držav, je pokazala, da se kar 88,5 % potrošnikov ne zaveda 

škodljivih vplivov na zdravje, povezanih z uporabo sintetičnih vlaken v tekstilni industriji. 

Preostalih 11,45 % potrošnikov, ki se zavedajo škodljivih vplivov oblačil na zdravje, pa je 

bilo pravzaprav napačno in pomanjkljivo informiranih. Čeprav v raziskavo niso bili vključeni 

učenci osnovnih šol, je bila povprečna starost anketirancev pod 34 let. V članku so kot glavni 

razlogi za pomanjkljivo zavedanje o tej tematiki navedeni pomanjkanje ozaveščenosti o 

onesnaževanju s sintetičnim tekstilom, slaba dostopnost trajnostnih alternativ in pomanjkanje 

politične volje do sprememb. Rešitve so torej večje ozaveščanje potrošnikov, sprememba 

vedenjskih navad potrošnikov ter večja veljava tekstilnega onesnaževanja pri programih 

globalne politike (Health and Environment Justice Support International, b.d.). 

Pri drugi nalogi so imeli učenci na voljo tri različne majice: Majica številka 1 je bila živih 

barv ter s potiskom, majica številka 2 ni bila živih barv, majica številka 3 pa je bila bela s 

potiskom.  

Na vprašanje »Katero majico bi kupil prijatelju za rojstni dan?« je 32 % učencev odgovorilo, 

da bi kupili majico številka 1, 63 % učencev je odgovorilo, da bi kupili majico številka 3, in 

5 % učencev je odgovorilo, da bi kupili majico številka 2 (graf 2).  
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Graf 2: Izbor učencev za majico, ki bi jo kupili prijatelju (%) 

Na vprašanje »Katera majica po tvojem mnenju vsebuje največ škodljivih snovi?« je 95 % 

učencev odgovorilo, da majica številka 1 vsebuje največ škodljivih snovi, 3 % učencev so 

odgovorili, da največ škodljivih snovi vsebuje majica številka 3 in 2 % učencev menita, da 

največ škodljivih snovi vsebuje majica številka 2 (graf 3). 

 

Graf 3: Izbor učencev za majico, ki po njihovem mnenju vsebuje največ škodljivih snovi (%) 

Na vprašanje »Proizvodnja katere majice je po tvojem mnenju okolju najbolj prijazna?« je 

83 % učencev odgovorilo, da je okolju najbolj prijazna proizvodnja majice številka 2, 14 % je 

odgovorilo, da je okolju najbolj prijazna proizvodnja majice številka 3, 3 % pa jih meni, da je 

to majica številka 1 (graf 4). 
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Graf 4: Izbor učencev za majico, ki je po njihovem mnenju okolju najbolj prijazna (%) 

Na vprašanje »Katera majica vsebuje azo barvila?« je 91 % učencev odgovorilo, da azo 

barvila vsebuje majica številka 1, 6 % učencev je odgovorila, da azo barvila vsebuje majica 

številka 3, 3 % pa jih meni, da azo barvila vsebuje majica številka 2 (graf 5). 

 

Graf 5: Izbor učencev za majico, ki vsebuje azo barvila (%) 

Na vprašanje »Ali je možno, da majica številka 1 vsebuje kemikalijo dietilheksilftalat? je 90 % 

učencev odgovorilo DA, 10 % učencev pa je odgovorilo NE (graf 6).  
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Graf 6: Odgovor učencev na vprašanje, ali je možno, da majica številka 1 vsebuje kemikalijo 

dietilheksilftalat (%) 

Na vprašanje »Katera majica bi bila najbolj primerna za ljudi, ki so alergični na formaldehid, 

barvila in plastifikatorje?« je 83 % učencev odgovorilo, da je najbolj primerna majica 

številka 2, 13 % učencev je odgovorilo, da je najbolj primerna majica številka 3 in 4 % 

učencev so odgovorili, da je najbolj primerna majica številka 1 (graf 7).  

 

Graf 7: Izbor učencev za majico, ki bi bila najbolj primerna za ljudi, ki so alergični na 

formaldehid (%) 

Z nalogo 3 smo učence vprašali, kaj predstavlja slika, na kateri je bil predstavljen certifikat za 

testiranje škodljivih snovi v tekstilnih izdelkih. Učenci so imeli na voljo 4 možne odgovore. 
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Izbirali so med dogovori: A) certifikat za testiranje prisotnosti umetnih barvil v tekstilnih 

izdelkih, B) certifikat za testiranje škodljivih snovi v tekstilnih izdelkih, C) certifikat za 

testiranje prisotnosti nanodelcev v tekstilnih izdelkih in Č) certifikat za prisotnost težkih 

kovin v tekstilnih izdelkih. 67 % učencev je odgovorilo, da slika prikazuje certifikat za 

testiranje škodljivih snovi v tekstilnih izdelkih, 18 % učencev je odgovorilo, da slika 

prikazuje certifikat za testiranje prisotnosti umetnih barvil v tekstilnih izdelkih, 14 % učencev 

je odgovorilo, da slika prikazuje certifikat za testiranje prisotnosti nanodelcev v tekstilnih 

izdelkih in 1 % učencev je odgovoril, da slika prikazuje certifikat za testiranje prisotnosti 

težkih kovin v tekstilnih izdelkih (graf 8).  

 

Graf 8: Izbor učencev za certifikat, ki ga predstavlja slika (%) 

Slika je sicer vsebovala ekološko označbo, na kateri je v angleškem jeziku pisalo tested for 

harmful substances, kar je morda učencem pomagalo pri izbiri pravilnega odgovora.  

Naloga 4 je vsebovala vprašanje »Kako bi v trgovini prepoznal/-a oblačilo, ki ne vsebuje 

škodljivih snovi?« Učenci so odgovarjali različno, podobne odgovore pa sem združila v 

skupine. 28 % učencev je odgovorilo, da bi oblačilo, ki ne vsebuje škodljivih snovi, 

prepoznali s poznavanjem materialov in s pomočjo etikete, 25 % učencev bi ga prepoznalo na 

podlagi videza, pri čemer se v največji meri odgovori navezujejo na odsotnost napisov in 

živahnih barv, 21 % učencev bi ga prepoznalo s prepoznavanjem certifikata, ki zagotavlja 

odsotnost škodljivih snovi, 19 % učencev takšnega oblačila ne bi prepoznali ali pa ne vedo, 

kako, 4 % učencev bi o tem povprašali prodajalko, 3 % učencev pa bi se zanašali na 

senzorične lastnosti, kot sta vonj in otip (graf 9).  
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Graf 9: Odgovori učencev, kako bi v trgovini prepoznali oblačilo, ki ne vsebuje škodljivih 

snovi (%) 

V nalogi 5 so bili opisani simptomi alergijske reakcije Nika na nove hlače, ne pa tudi razlogi 

za takšen telesni odziv. Učenci so na vprašanje »Zakaj je Nik dobil izpuščaje?« odgovarjali 

različno, podobne odgovore pa sem združila v skupine. 61 % učencev je odgovorilo, da je do 

izpuščajev prišlo, ker oblačilo ni bilo biološko in je vsebovalo škodljive snovi, 18 % učencev 

je odgovorilo, da so izpuščaji posledica alergijske reakcije, 12 % učencev je odgovorilo, da so 

za to krive hlače, 7 % učencev je odgovorilo, da ne vedo, zakaj bi do izpuščajev prišlo, 2 % 

učencev pa trdita, da je Nik dobil izpuščaje, ker hlač predhodno ni opral (graf 10). 

 

Graf 10: Odgovori učencev na vprašanje, zakaj je Nik dobil izpuščaje (%)  
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Na vprašanje »Katere kemikalije so po tvojem mnenju vsebovale hlače?« so učenci 

odgovarjali različno, podobne odgovore pa sem združila v skupine. 53 % učencev ni vedelo, 

katero kemikalijo bi lahko vsebovale hlače, 22 % učencev meni, da so hlače vsebovale 

barvila, 18 % učencev meni, da hlače vsebujejo kemikalije, ki povzročajo izpuščaje in 

škodujejo zdravju, 3 % učencev meni, da so hlače vsebovale antimon. 1 % učencev meni, da 

so hlače vsebovale antimon, isti delež učencev meni, da so hlače vsebovale bombaž, prav tako 

velja za PFCA in ftalate (graf 11).  

 

Graf 11: Mnenja učencev za kemikalije, ki naj bi jih vsebovale hlače (%) 

Učenci so nato morali svetovati Niku, kaj naj naredi s hlačami. Učenci so našteli različne 

nasvete, zato sem podobne odgovore združila v skupine. 77 % učencev je odgovorilo, naj 

hlače zavrže ali vrne na prodajno mesto, 11 % učencev svetuje, naj jih ne nosi več, 6 % 

učencev svetuje, da jih opere, prekuha ali odnese v čistilnico, enak odstotek učencev je tudi 

svetoval, da hlače podari nekomu, ki ne bo imel negativnih reakcij nanje, ali pa jih podari 

dobrodelni organizaciji (graf 12).  
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Graf 12: Nasvet učencev Niku, kaj naj naredi s hlačami, ki povzročajo izpuščaje (%) 

Z raziskavo sem želela pridobiti tudi odgovor na RV2: Kolikšen odstotek učencev pravilno 

prepozna znake za označevanje ekoloških oblačil? 

6. naloga je tako vsebovala štiri različne sličice ekoloških označb, učenci pa so morali izmed 

njih izbrati tiste, ki označujejo ekološka oblačila. Odgovor A in C sta nepravilna, odgovor B 

in Č pa sta pravilna, saj označujeta ekološka oblačila. Kot je razvidno iz grafa 14, je 62 % 

učencev prepoznalo vsaj enega izmed dveh znakov za ekološka oblačila, kar pomeni, da 62 % 

učencev pravilno prepozna znake za označevanje ekoloških oblači (graf 13). 

 

Graf 13: Odstotek učencev, ki so pravilno in nepravilno prepoznali znak za označevanje 

ekoloških oblačil, ter tistih, ki na vprašanje niso odgovorili (%)  
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Ena izmed slik je sicer vsebovala ekološko označbo, na kateri je v angleškem jeziku pisalo 

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD, kar je morda učencem pomagalo pri izbiri 

pravilnega odgovora. Raziskava Žurga in Forte Tavčer (2014), ki je vključevala 48 % 

anketirancev mlajše starosti, ki se še vedno izobražujejo, je namreč pokazala, da večina 

Slovencev ne ve, kaj predstavljajo označbe za ekološka oblačila, saj je pretežen delež 

anketirancev na vprašanje, kaj predstavlja slika z označbo certifikata, odgovoril z ne vem. 

Z raziskavo sem želela pridobiti tudi odgovor na RV3: Ali obstajajo statistično pomembne 

razlike med deklicami in dečki v poznavanju znakov za ekološka oblačila? Kot je razvidno iz 

tabele 5 so bili dečki (M = 0,64) pri reševanju te naloge nekoliko uspešnejši od deklic 

(M = 0,62), vendar razlike med dečki in deklicami v poznavanju znakov za ekološka oblačila 

niso bile statistično pomembne (p = 0,821).  

Tabela 5: Primerjava poznavanja znakov za ekološka oblačila med dečki in deklicami 

Naloga 

Spol N M SD 

 

t 

 

df 

 

p 

N6: Poznavanje 

znakov za 

ekološka oblačila  

Moški 50 0,64 0,48 0,227 111 0,821 

Ženski 63 0,62 0,49 

V raziskavi, izvedeni s strani College of Business Administration, Kuwait, so proučevali vpliv 

spola na nakupne odločitve zelenega potrošništva – koncept, ki vključuje ohranjanje čistega 

okolja, zmanjšanje onesnaževanja, ohranjanje biodiverzitete idr. Rezultati so pokazali, da 

imajo moški obsežnejše okoljsko znanje in zavedanje ter da so bolj naklonjeni zelenim 

nakupom kot ženske, podobna raziskava, izvedena v Kanadi, pa je pokazala, da ne obstajajo 

statistično pomembne razlike med moškimi in ženskami, zato so na področju razlikovanja po 

spolu potrebne še dodatne raziskave (Mostafa, 2007). 

Z raziskavo sem želela pridobiti tudi odgovor na RV4: Ali je povezanost med dejstvom, da 

učenci nosijo ekološka oblačila, in poznavanjem znakov za označevanje ekoloških oblačil 

statistično pomembna?        
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Tabela 6: Povezava med poznavanjem oznak za ekološka oblačila in nošenjem ekoloških 

oblačil 

 Nosim le oblačila, ki imajo oznako ekološke pridelave 

Ne strinjam se Neodločen Strinjam se 

Ekološka 

oznaka – 

poznavanje 

Pravilno                  f 

                             f % 

57 12 0 

50,0 10,5 0,0 

Nepravilno              f 

                            f % 

10 2 1 

8,8 1,8 0,9 

Skupaj                    f 

                             f % 

94 17 1 

82,5 14,9 0,9 

Iz tabele 6 je razvidno, da je 50 % učencev, ki so pravilno prepoznali znak za ekološko 

pridelano oblačilo, navedlo, da ne nosijo oblačil s tovrstno oznako ekološke pridelave. 

Vrednost Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna na ravni α = 0,405. Nošenje le 

ekoloških oblačil ni statistično povezano s poznavanjem znakov za označevanje ekoloških 

oblačil.  

Pri nalogi 6b so morali učenci napisati, kaj označuje znak pod oznako Č, na kateri je bila 

ekološka označba oblačil global organic textile standard. Podobne odgovore sem združila v 

kategorije. 56 % učencev je odgovorilo, da znak pod oznako Č predstavlja znak za global 

organic textile standard in da so oblačila s tem znakom organska, 22 % učencev ni vedelo, 

kaj ta znak pomeni, 13 % učencev je odgovorilo, da znak ponazarja označbo za ekološka 

oblačila, 5 % učencev je odgovorilo, da znak ponazarja oblačila, ki niso škodljiva ali so 

testirana, 4 % učencev pa je odgovorilo, da znak ponazarja običajna oblačila (graf 14).   
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Graf 14: Odgovori na vprašanje »Kaj označuje znak pod črko Č (global organic textile 

standard)?«(%) 

Pri zadnji nalogi sem učence vprašala, kje so izvedeli za prisotnost škodljivih snovi v 

oblačilih. 30 % učencev je odgovorilo, da je za prisotnost škodljivih snovi v oblačilih izvedelo 

od staršev, prijateljev in znancev, 26 % jih za to še ni slišalo, 18 % učencev jih je za to slišalo 

v šoli, 12 % učencev na spletu, 11 % med reševanjem anketnega vprašalnika, 2 % učencem se 

to zdi logično, 1 % učencev pa je za prisotnost škodljivih snovi izvedel na televiziji (graf 15). 

 

 

Graf 15: Vir informacij za prisotnost škodljivih snovi v oblačilih (%)  
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Z raziskavo sem želela pridobiti tudi informacijo o pozornosti učencev na škodljive snovi v 

nakupnem procesu in pri vzdrževanju oblačil.  

Tabela 7: Nakupne navade in ravnanje z oblačili 

Trditve 

 

 

N 
1 

f % 

 2 

f % 

3  

f % 

4  

f % 

5  

f % 

 

 

 M 

 

 

SD 

1. Oblačila pred prvim nošenjem 

vedno predhodno operem v pralnem 

stroju.  

 

 

114 0,9 10,5 4,4 21,2 63,2 

 

 

4,35 

 

 

1,030 

2. Oblačilo, ki mi je všeč, kupim, ne 

glede na to, da morda vsebuje 

škodljive snovi.  

 

113 6,2 9,7 22,1 38,9 23,0 

 

3,63 

 

1,128 

3. Rad/-a nosim oblačila različnih 

barv.  

 

114 2,6 12,3 32,5 32,5 20,2 
 

3,55 
 

1,031 

4. Pri kupovanju oblačil sem vedno 

pozoren/-a, kje je bilo oblačilo 

narejeno. 

 

114 32,5 38,6 14,9 7,9 6,1 

 

2,17 

 

2,17 

5. Oblačilo sem v pralnem stroju 

pobarval/-a z umetnimi barvili. 

 

114 2,7 15,2 50,9 26,8 4,5 
 

1,79 
 

1,026 

6. Pri kupovanju oblačil sem pozoren/-

a, ali je oblačilo proizvedeno na 

ekološki način. 

 

114 47,4 35,1 11,4 4,4 1,8 

 

1,78 

 

0,938 

7. Nosim le oblačila, ki imajo oznako 

ekološke pridelave. 

 

 

 

112 41,1 43,8 14,3 0 0,9 

 

 

 

1,76 

 

 

 

0,762 

Legenda: 1 – Popolnoma se ne strinjam ……..5 – Popolnoma se strinjam  

Kot je razvidno iz tabele 7, so se učenci najbolj strinjali s trditvijo, da nova oblačila pred 

nošenjem operejo (M = 4,35 ), kar je spodbudno. Manj spodbudno pa je njihovo potrošniško 

vedenje. 82,5 % učencev pri kupovanju oblačil ni pozornih na to, ali je bilo oblačilo 

proizvedeno na ekološki način, 71,1 % učencev pri kupovanju oblačil ni vedno pozornih na 

to, kje je bilo oblačilo narejeno in več kot 50 % učencev je navedlo, da oblačilo, ki jim je 

všeč, kupijo, ne glede na to, da morda vsebuje škodljive snovi. Prav tako je iz tabele razvidno, 

da se učenci ne zadevajo negativnega vpliva umetnih barvil na okolje in zdravje, saj 52,7 % 

učencev radi nosijo oblačila živahnih barv. Dobljeni rezultati kažejo na to, da bi bilo 
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smiselno, da bi učitelji gospodinjstva v svoje učne ure vključili učne aktivnosti, ki bi 

spodbujale ozaveščene nakupne odločitve pri nakupu tekstilij. 

Z raziskavo sem želela tudi pridobiti pogled učencev na prisotnost škodljivih snovi v oblačilih 

in vplivu tekstilne industrije na okolje.   

Iz tabele 8 je razvidno, da se učenci zavedajo vpliva tekstilne industrije na okolje, saj je 

75,9 % učencev odgovorilo, da tekstilna industrija vpliva na onesnaževanje okolja, 63,4 % 

učencev pa se strinja, da se pri obdelavi oblačil uporabljajo snovi, ki onesnažujejo okolje. 

Čeprav je to učencem v splošnem jasno, bi lahko učitelj gospodinjstva to vsebino vseeno 

vključil v svojo učno uro. Učencem bi lahko razložil tudi, kako ravnati s tekstilnimi izdelki, ki 

jih ne potrebujejo več, saj nepravilno ravnanje s tekstilnimi odpadki prav tako onesnažuje 

okolje. Prav tako bi jim lahko razložil, zakaj je dobro kupovati oblačila z druge roke oziroma 

second hand oblačila. Iz tabele 8 je tudi razvidno, da se učenci zavedajo, da se s kemikalijami 

izboljšajo nekatere lastnosti oblačil, saj se je kar 58,9 % učencev strinjalo s to trditvijo, vendar 

pa v veliki meri učenci menijo, da to ne drži za tista oblačila, ki so narejena iz naravnih 

materialov (volna, bombaž …), saj se 50,9 % učencev strinja, da oblačila, ki so narejena iz 

naravnih materialov, ne vsebujejo škodljivih kemikalij. To nakazuje, da učenci površno 

poznajo proučevano tematiko in da imajo pogosto napačne predstave. Učitelj gospodinjstva bi 

lahko pri svojih urah namenil nekaj časa tudi odpravljanju napačnih predstav in učencem 

razložil, da lahko tudi tekstilije iz naravnih materialov vsebujejo škodljive kemikalije. Na 

trditev, da plišaste igrače ne vsebujejo škodljivih snovi, je namreč 43,0 % učencev odgovorilo 

neodločeno, kar lahko kaže na to, da učenci niso prepričani, ali lahko škodljive kemikalije 

vsebujejo tudi druge tekstilije poleg oblačil. Kemikalije lahko v telo preidejo tudi oralno, zato 

je pomembno, da se učenci zavedajo, da se lahko z žvečenjem tekstilij absorbirajo škodljive 

snovi. Tej nevarnosti so najbolj izpostavljeni majhni otroci. 

Iz tabele 8 je prav tako razvidno, da učenci nimajo jasnega pogleda na vpliv škodljivih snovi 

na zdravje. Sicer se 46 % učencev strinja s trditvijo, da kemikalije, ki se uporabljajo za 

izboljšanje lastnosti oblačil, vplivajo na naše zdravje, vendar je kar 65,6 % učencev 

neodločenih, ali snovi, ki se uporabljajo za izboljšanje lastnosti oblačil, vplivajo na delovanje 

hormonov v telesu, 50,9 % pa je neodločenih glede možnosti, da te snovi lahko povzročajo 

raka. Presenetljivo pa se 63,9 % strinja, da oblačila lahko povzročajo alergijo. Rezultati torej 

nakazujejo na pomanjkljivo poznavanje učinkov, ki jih imajo lahko škodljive snovi, ki jih 

lahko vsebujejo tekstilni izdelki, na naše zdravje.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Škof Špela; diplomsko delo 

35 

Tabela 8: Prisotnost škodljivih snovi v oblačilih 

Trditve 

 

 

N 1  

f % 

2 

f % 

3  

f % 

 

4 

f % 

   

 

5 

f % 

 

 

 

M 

 

 

SD 

1. Pri obdelavi oblačil se 

uporabljajo snovi, ki 

onesnažujejo naše okolje. 

 

112 0,9 9,8 25,9 45,5 17,9 

 

3,70 

 

0,909 

2. Z nekaterimi kemikalijami 

izboljšamo lastnosti oblačil (npr. 

vodoodbojnost, nemečkavost, 

negorljivost …). 

 

 

112 

 

2,7 

 

8,9 

 

29,5 

 

35,7 

 

23,2 

 

 

3,68 

 

 

1,015 

3. Oblačila lahko povzročajo 

alergijo.  

 

111 
 

4,5 

 

15,3 

 

16,2 

 

45,9 

 

18,0 

 

3,58 

 

1,092 

4. Oblačila, ki so narejena iz 

naravnih vlaken (bombaž, volna 

…), ne vsebujejo škodljivih 

kemikalij.  

 

 

114 
1,8 12,3 35,1 38,6 12,3 

 

 

3,47 

 

 

0,924 

5. Kemikalije, ki se uporabljajo za 

izboljšanje lastnosti oblačil, 

vplivajo na naše zdravje. 

 

113 2,7 9,7 41,6 34,5 11,5 

 

3,42 

 

0,914 

6. Oblačila, kupljena preko spleta, 

vsebujejo zdravju škodljive 

snovi.  

 

114 4,4 13,2 47,4 25,4 9,6 

 

3,23 

 

0,950 

7. Barvna in potiskana oblačila 

vsebujejo zdravju škodljive 

snovi. 

 

112 1,8 16,1 50,0 27,7 4,5 

 

3,17 

 

0,815 

8. Snovi, ki se uporabljajo za 

izboljšanje lastnosti oblačil, 

lahko povzročajo kožnega raka. 

 

112 2,7 15,2 50,9 26,8 4,5 

 

3,15 

 

0,830 

9. Snovi, ki se uporabljajo za 

izboljšanje lastnosti oblačil, 

vplivajo na delovanje hormonov 

v telesu. 

 

 

113 
7,1 9,7 65,5 11,5 6,2 

 

 

3,00 

 

 

0,866 

10. Oblačila, kupljena v trgovini, ne 

vsebujejo zdravju škodljive 

snovi. 

 

113 13,3 35,4 33,6 10,6 7,1 

 

2,63 

 

1,071 

11. Večina oblačil, ki jih kupimo v 

trgovini, so narejena iz naravnih 

materialov. 

 

112 10,7 40,2 35,7 11,6 1,8 

 

2,54 

 

0,900 

12. Plišaste igrače ne vsebujejo 

škodljivih snovi. 

 

114 15,8 31,6 43,0 7,0 2,6 
 

2,49 

 

0,934 

13. Proizvodnja oblačil je okolju 

neškodljiva. 

 

113 50 31,6 12,3 1,8 4,4 
 

2,39 

 

1,145 

14. Tekstilna industrija ne vpliva na 

onesnaževanje okolja. 

 

112 30,4 45,5 20,5 3,6 0 
 

1,97 

 

0,811 

Legenda: 1 – Popolnoma se ne strinjam ……..5 – Popolnoma se strinjam  
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Tematika o škodljivih snoveh v oblačilih in pa tudi vpliv tekstilne industrije na okolje bi bila 

lahko v večji meri vključena v učni načrt, tako kot trdita tudi Hiller Connell in Kozar (2012), 

ki sta s svojo raziskavo pokazala, da vključevanje okoljske problematike v učni načrt 

odločilno vpliva na poznavanje okoljske problematike študentov, povezane s tekstilno 

industrijo. Trenutno pa ima učitelj vseeno veliko možnosti, da predstavljeno tematiko 

obravnava v okviru 3 učnih modulov, ki jih predpisuje učni načrt ((1) modul Ekonomika 

gospodinjstva, (2) modul Tekstil in oblačenje in (3) modul Bivanje in okolje). 
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5 ZAKLJUČEK 

Oblačila so ena najnujnejših dobrin. Ker smo oblačilom in drugim tekstilnim izdelkom 

neprestano izpostavljeni, je ključnega pomena, da so materiali, iz katerih so narejeni, varni 

oziroma ne škodujejo zdravju. Prav tako je izrednega pomena varovanje okolja, saj s tem 

varujemo tudi lastno zdravje. Z diplomskim delom sem želela predvsem raziskati pogled 

učencev na prisotnost škodljivih snovi v oblačilih ter ekološko-tekstilno pismenost v povezavi 

s tekstilno industrijo. Ugotovitve raziskave nakazujejo, da zelo majhen delež učencev nosi 

ekološka oblačila, prav tako pa jim je bolj pomemben videz oblačil, kot pa vpliv oblačil na 

zdravje in okolje. Učenci se zavedajo vpliva tekstilne industrije na okolje, nekateri se 

zavedajo tudi, da oblačila lahko vsebujejo škodljive kemikalije, vendar pa je njihovo znanje 

na tem področju pomanjkljivo, prisotne so tudi napačne predstave o tem, kateri materiali vse 

lahko vsebujejo škodljive snovi in v katerih tekstilnih izdelkih, poleg oblačil, so lahko te 

prisotne. 

Raziskava je pokazala, da se večina učencev ne zaveda, da oblačila vsebujejo škodljive snovi. 

Smiselno bi bilo, da učitelji pri učnih urah temu namenijo nekoliko večji poudarek, saj je 

znanje prvi korak pri doseganju sprememb v lastnem delovanju. Spodbudno je, da je kar 

61,9 % učencev prepoznalo vsaj en znak za označevanje ekoloških oblačil, manj spodbudno 

pa, da velik delež učencev ne ve, ali so njihova oblačila ekološka. Le 18 % učencev je za 

škodljive snovi v oblačilih izvedelo v šoli, kar je poziv učiteljev gospodinjstva k večjemu 

vključevanju te tematike v učni proces. 

Ker je vključevanje tematike o škodljivih snoveh v oblačilih in pa tudi vpliva tekstilne 

industrije na okolje izrednega pomena pri ozaveščanju učencev, bi bilo smiselno že v učnem 

načrtu jasno opredeliti to vsebino. Učitelj gospodinjstva lahko v učno uro vključi tiste 

vsebine, ki so se z raziskavo pokazale kot kritične v znanju učencev pri opisani tematiki. Tako 

bi poseben poudarek lahko namenil ozaveščanju učencev o škodljivih snoveh, ki so prisotne v 

vseh tekstilijah in ne samo oblačilih in v vseh materialih, ne samo umetnega izvora. Prav tako 

bi lahko poudaril pomen kupovanja ekološko sprejemljivih oblačil in jih spodbujal, da 

spremenijo svoje nakupno vedenje, saj je kopičenje tekstilnih odpadkov postalo pereč 

problem.   
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 

ANKETNI VPRAŠALNIK: POGLED UČENCEV NA PRISOTNOST ŠKODLJIVIH 

SNOVI V OBLAČILIH 

 

Pozdravljeni učenci in učenke!  

 

Sem Špela Škof, študentka Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, smer dvopredmetni 

učitelj biologije in gospodinjstva. V okviru zaključka študija pripravljam diplomsko nalogo z 

naslovom Pogled učencev na prisotnost škodljivih snovi v oblačilih. Namen raziskave je 

ugotoviti vaš pogled na prisotnost škodljivih snovi v oblačilih. Vaše sodelovanje v raziskavi 

je ključnega pomena, saj boste s tem pripomogli odgovoriti na raziskovalna vprašanja ter s 

tem prispevali k izdelavi moje diplomske naloge. Za izpolnjevanje anketnega vprašalnika 

boste potrebovali največ 15 minut časa. Sodelovanje v raziskavi je anonimno. Zbrani podatki 

bodo obravnavani zaupno in uporabljeni izključno v raziskovalne namene.  

 

Za sodelovanje se iskreno zahvaljujem! 

Špela Škof 

 

 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ANKETNEGA VPRAŠALNIKA: 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. Prvi del vsebuje 21 trditev o oblačilih. 

Zapisane trditve natančno preberi in pri posamezni trditvi obkroži številko, s katero boš 

najbolje izrazil svoje mnenje. Drugi del vprašalnika pa je sestavljen iz nalog obkroževanja, 

povezovanja in nalog odprtega tipa, ki preverjajo tvoj pogled na prisotnost škodljivih snovi v 

oblačilih. 

Pred reševanjem nalog jasno preberi navodila. Piši čitljivo in razločno. 

 

Splošni podatki: 

Spol (obkroži):     M        Ž 

Ime osnovne šole: ________________________________________ 

Razred: _______________________ 
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1. Kako močno se strinjaš s spodaj navedenimi trditvami? Obkroži številko pri 

posamezni trditvi. 
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8. Rad/a nosim oblačila različnih barv. 
1 2 3 4 5 

9. Oblačila lahko povzročajo alergijo. 
1 2 3 4 5 

10. Oblačila, kupljena v trgovini, ne 

vsebujejo zdravju škodljive snovi. 
1 2 3 4 5 

11. Proizvodnja oblačil je okolju 

neškodljiva. 
1 2 3 4 5 

12. Oblačila kupljena preko spleta, 

vsebujejo zdravju škodljive snovi. 
1 2 3 4 5 

13. Nosim le oblačila, ki imajo oznako 

ekološke pridelave.  
1 2 3 4 5 

14. Pri kupovanju oblačil sem pozoren/a, ali 

je oblačilo proizvedeno na ekološki 

način.  

1 2 3 4 5 

15. Barvna in potiskana oblačila vsebujejo 

zdravju škodljive snovi.  
1 2 3 4 5 

16. Večina oblačil, ki jih kupimo v trgovini, 

so narejena iz naravnih materialov.  
1 2 3 4 5 

17. Pri obdelavi oblačil se uporabljajo 

snovi, ki onesnažujejo naše okolje. 
1 2 3 4 5 

18. Tekstilna industrija ne vpliva na 

onesnaževanje okolja. 
1 2 3 4 5 

19. Pri kupovanju oblačil sem vedno 

pozoren/a, kje je bilo oblačilo narejeno. 
1 2 3 4 5 

20. Oblačilo sem v pralnem stroju,  

pobarval/a z umetnimi barvili. 
1 2 3 4 5 

21.  Z nekaterimi kemikalijami izboljšamo 

lastnosti oblačil (npr. vodoodbojnost, ne 

mečkavost, ne gorljivost,…) 

1 2 3 4 5 

22. Kemikalije, ki se uporabljajo za 

izboljšanje lastnosti oblačil,  vplivajo na 

naše zdravje. 

1 2 3 4 5 

23. Oblačilo, ki mi je všeč, kupim, ne glede 

na to, da morda vsebuje škodljive snovi. 
1 2 3 4 5 

24. Oblačila pred prvim nošenjem vedno 

predhodno operem v pralnem stroju.  1 2 3 4 

 

5 

 

25. Plišaste igrače ne vsebujejo škodljivih 

snovi. 
1 2 3 4 5 
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26. Snovi, ki se uporabljajo za izboljšanje 

lastnosti oblačil, vplivajo na delovanje 

hormonov v telesu.  

1 2 3 4 5 

27. Snovi, ki se uporabljajo za izboljšanje 

lastnosti oblačil, lahko povzročajo 

kožnega raka. 

1 2 3 4 5 

28. Oblačila, ki so narejena iz naravnih 

vlaken (bombaž, volna,…), ne vsebujejo 

škodljivih kemikalij. 

1 2 3 4 5 

 

 

 

2. Tvoj prijatelj praznuje rojstni dan in odločil/a si se, da mu boš za darilo kupil/a 

novo majico.  Odgovori na spodnja vprašanja tako, da na črto zapišeš številko, ki 

predstavlja sliko posamezne majice. 

 

 

 

 

 

 

a) Katero majico bi kupil/a prijatelju za rojstni dan? _____________ 

b) Katera majica po tvojem mnenju vsebuje največ škodljivih snovi? ________ 

c) Proizvodnja katere majice je po tvojem mnenju okolju najbolj prijazna? _________ 

d) Katera majica vsebuje azo barvila? _________ 

e) Ali je možno, da  majica pod številko 1 vsebuje kemikalijo dietilheksilftalat? (obkroži)      

DA      NE 

f) Katera majica bi bila najbolj primerna za  ljudi, ki so alergični na formaldehid, barvila 

in plastifikatorje? ________ 

 

 

  

  
 

1 2 3 
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3. Kaj predstavlja spodnja slika? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 

    A     Certifikat za testiranje prisotnosti umetnih barvil v tekstilnih izdelkih 

    B     Certifikat za testiranje škodljivih snovi v tekstilnih izdelkih 

    C     Certifikat za testiranje prisotnosti nanodelcev v tekstilnih izdelkih 

    Č     Certifikat za testiranje prisotnosti težkih kovin v tekstilnih izdelkih 

 

4. Kako bi v trgovini prepoznal/a oblačilo, ki ne vsebuje škodljivih snovi?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Nik je v trgovini kupil nove črne hlače, ki so bile neprijetnega vonja in so spuščale 

odvečno barvilo. Mami je naročil, naj hlače opere, saj se bo tako znebil odvečnega 

barvila in neprijetnega vonja. Ko se je odločil obleči hlače za v šolo, je ugotovil, da 

imajo še vedno neprijeten vonj in  da so njegove roke črne od odvečnega barvila. 

Kljub temu, jih je oblekel in z njimi odšel v šolo. Ko je prišel v šolo, so se mu po 

nogah pojavili rdeči in srbeči mozolji. Razmisli in zapiši, zakaj je Nik dobil rdeče in 

srbeče mozolje ter katere snovi so, po tvojem mnenju, vsebovale hlače? 

 

a) Zakaj je Nik dobil 

izpuščaje?______________________________________________ 

b) Katere kemikalije so, po tvojem mnenju, vsebovale 

hlače?________________________________________________________________ 

c) Svetuj Niku, kaj naj naredi s hlačami? 

_____________________________________________________________________  
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6. Katera oznako najdemo na  ekoloških oblačilih? Obkroži črko pred pravilnim 

odgovorom. 

 

 

a) Kaj označuje znak pod črko Č? 

______________________________________________ 

 

7. Kje si izvedel/a za prisotnost škodljivih snovi v oblačilih? Obkroži črko pred 

odgovorom. 

 

a) V šoli 

b) Na spletu 

c) Od staršev, prijateljev in znancev 

d) Za prisotnost škodljivih snovi v oblačilih še nisem slišal/a 

e) Drugo:____________________________________________________________

_ 

 

 

 

   
 

A B C Č 


