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POVZETEK 

 

Ponudba tekstilij in oblačil močno presega potrebe. Na področju tekstilstva in oblačilstva je 

potrošništvo zelo razvito. Po drugi strani se hkrati krepi okoljska zavest, sedanja ekonomska 

kriza pa zahteva odgovornejše nakupovanje. Mediji (televizija, časopisi, reklame) nas zasipajo 

z informacijami o številnih novih pralnih sredstvih, ki naj bi bila boljša od že obstoječih. V 

trgovinah lahko zasledimo vedno več tekstilij in oblačil z oznako EKO (EKO-bombaž, EKO-

volna). 

Diplomsko delo se osredotoča na problematiko razumevanja in obravnave tekstilne ekologije 

pri pouku gospodinjstva.  

 

Moj namen je opozoriti na pomen oznak na tekstilijah, saj tudi z njihovo pomočjo pravilno 

negujemo in vzdržujemo tekstilije.  

Z raziskavo, ki sem jo izvedla s pomočjo anketnega vprašalnika med 162 učenci šestega, 

sedmega in osmega razreda treh osnovnih šol sem želela ugotoviti, kako anketiranci in njihovi 

starši pripomorejo h čistejšemu okolju, koliko in kakšna pralna sredstva uporabljajo, kako 

pogosto perejo oz. kako poskrbijo, da je njihovo pranje tekstilij varčno in okolju prijazno. 

Zanimalo me je tudi, kako dobro so med poukom gospodinjstva osvojili znanje o pravilni negi 

in vzdrževanju tekstilij glede na njihovo surovinsko sestavo in namen uporabe ter kako dobro 

poznajo ekološke oznake. Želela sem tudi ugotoviti, kakšne so njihove nakupovalne navade.  

 

Rezultati so pokazali, da so anketiranci vsebine modula tekstil in oblačenje osvojili slabo. 

Ugotovila sem tudi, da večina gospodinjstev uporablja več kot pet različnih pralnih sredstev, 

kar je z vidika onesnaževanja narave zaskrbljujoče. 

 

 

Ključne besede: nega tekstilij, vzdrževanje tekstilij, madeži, odstranjevanje madežev, 

okoljski znaki, recikliranje tekstilij 
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ABSTRACT 

 

Offer of textiles and clothes greatly exceeds its needs. In the area of textile and clothes 

industry consumerism is highly developed. On the other hand, environmental awareness is 

strengthening whereas the current economic crisis is demanding more responsible shopping. 

Media such as television, newspapers and commercials give us information about numerous 

new detergents that are supposedly better than the existing ones. In shops we can find more 

and more textiles and clothes having labels ECO (ECO-cotton, ECO-wool). 

The thesis focuses on problems of understanding and treatment of textile ecology at home 

economy. 

 

My goal is to warn about the labels’ meaning on textiles, namely because they help us to 

appropriately care and preserve textiles. 

By the means of research, conducted by inquiry among 162 pupils of the sixth, seventh and 

eighth class at three elementary schools, I tried to find out how the respondents and their 

parents contribute to cleaner environment, how much and what kinds of detergents they use, 

how often they wash clothes or how they take care that their washing clothes is economical 

and environment-friendly. I was also interested in how well they obtained knowledge at 

cookery class about the appropriate care and maintenance of textiles according to their fibre 

and the purpose of use as well as how well they know eco-labels. I also tried to establish their 

shopping habits. 

 

The results have shown that the respondents’ knowledge about the content of module of 

textiles and fashion is poor. I have also found out the majority of households use more than 

five different detergents which I find very concerning from the polluting nature point of view.  

 

Key words: textiles care, maintenance of textiles, stains, stain removal, environmental 

labels, recycling of textiles 
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1 UVOD 

 

Diplomsko delo se osredotoča na problematiko razumevanja in obravnave tekstilne ekologije 

pri pouku gospodinjstva.  

 

Na tržišču se pojavljajo številna nova pralna sredstva, za katere proizvajalci trdijo, da so 

boljša od že obstoječih. Skoraj vsaki barvi perila je namenjeno posebno pralno sredstvo. 

Pozablja se, da je mogoče prati bolj ekološko, z manjšimi količinami pralnih sredstev, in da se 

tudi trdovratnejše madeže lahko odpravi na ekološko sprejemljivejši način. Odstranitev morda 

traja dlje, vendar je v primerjavi z nekaterimi kemičnimi odstranjevalci madežev škoda za 

okolje manjša. Pred vsakim pranjem in nakupom tekstilij je potrebno preveriti njihovo 

surovinsko sestavo in simbole za njihovo pravilno nego. Če želimo kupiti izdelek, ki najmanj 

obremenjuje okolje, mora imeti tudi ustrezno okoljsko oznako.  

 

V teoretičnem delu sta na podlagi študija domače in tuje literature predstavljena pravilna nega 

in vzdrževanje tekstilij. Predstavljeno je tudi, kako lahko z upoštevanjem navodil 

proizvajalcev pralnih sredstev in pralnih strojev ter nasveti učiteljev in staršev privarčujemo 

pri pranju tekstilij in s tem manj škodujemo okolju. Pri tem je pomembno vedeti še, kako 

moramo pravilno ravnati s tekstilijami, ki jih ne bomo več uporabljali. 

 

Empirični del predstavlja rezultate anketnega vprašalnika, ki ga je izpolnilo 162 učencev od 

šestega do osmega razreda na treh osnovnih šolah. Z anketnim vprašalnikom sem želela 

preveriti, koliko znanja iz petega razreda in hkrati s področja teme diplomskega dela so učenci 

ohranili skozi preostala leta šolanja v osnovni šoli. Prav tako me je zanimalo, kako anketiranci 

in njihovi starši s pranjem tekstilij v domačih gospodinjstvih pripomorejo h čistejšemu okolju.  

 

Namen diplomskega dela je predstaviti, kako kot bodoča učiteljica ozaveščam učence na 

področju manjše in bolj premišljene porabe pralnih sredstev ter racionalnejše uporabe 

pralnega stroja. Prav tako je moj namen opozoriti na pomen oznak na tekstilijah, saj tudi z 

njihovo pomočjo pravilno negujemo in vzdržujemo tekstilije.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 LASTNOSTI IN UPORABA TEKSTILNIH VLAKEN 

 

Poznamo veliko vlaken, naravnih in kemičnih, ki se jih uporablja za različne namene. Opisala 

bom samo tista, za katera menim, da se jih v oblačilni industriji najpogosteje uporablja in se 

posledično, vgrajena v izdelke, najpogosteje znajdejo v naših garderobnih omarah.  

 

2.1.1 NARAVNA VLAKNA  

 

Organska naravna vlakna delimo glede na vir surovine oz. izvor na živalska in rastlinska. 

Anorgansko mineralno vlakno je azbest. 

Glavni gradnik živalskih vlaken so beljakovine. Glede na način pridobivanja živalska vlakna 

razdelimo na keratinska (volna, kašmirska dlaka, moher, dlaka kašgore, dlaka navadne koze, 

vikunje, alpake, gvanaka, lame, kamelja dlaka, dlaka angora, konja, krave, jaka, bobra in 

vidre) in fibroinska (svila).  

Rastlinska vlakna imajo za glavno sestavino celulozo. Tudi ta vlakna delimo glede na to, iz 

katerega dela rastline se jih pridobiva. Ločimo med semenskimi (bombaž, kapok), stebelnimi 

(lan, prava konoplja, ramija, juta, bengalska ali bombajska konoplja, žuka ali brstina), listnimi 

(abaka ali manila, sisal, heneken, kantala, alfa ali esparto) in sadežnimi (kokos) vlakni. 

 

2.1.1.1 ŽIVALSKA KERATINSKA VLAKNA 

 

Volna 

Volnena vlakna so pridobljena s striženjem ovac ali jagenj. Za ta vlakna je značilnih veliko 

lastnosti, kot je kodravost, ki daje volni elastičnost, volumioznost, prožnost, mehkost ter 

toplotno-izolacijske sposobnosti. Pomembni sta tudi samougasljivost in visoka stopnja 

upogljivosti. Volnena vlakna se zaradi mikroskopsko majhnih por na površini hitro 

navzamejo človeškega znoja. Prav tako se navzamejo vlage, ki jo hitro tudi oddajo. Volna je 

odlična »hrana« moljev. 

Volnena vlakna delimo na finejša, ki jih predeljujejo v česano prejo, ter na bolj groba vlakna, 

ki se predelujejo v mikano prejo. Iz česane preje izdelujejo fine tkanine (žoržet, lister, 

gabarden) za izdelavo kril, kostimov, oblek, plaščev, itd. Iz mikane preje izdelujejo bolj grobe 
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tkanine (tvid, velur, flanela, sukno, loden, krombi) za izdelavo toplejših oblačil, kot so 

pletenine (puloverji, kape, šali, rokavice, nogavice), odeje in dekorativne izdelke. Za izdelavo 

oblačil se uporabi približno 2/3 pridelane volne. Ostalo, približno 1/3, se porabi za izdelavo 

preprog.  

Volno lahko mešamo z drugimi vrstami vlaken, najpogosteje s poliestrom, akrilom, viskozo in 

poliamidom. (Tekstilna vlakna (lastnosti, uporaba in nega), 2011) 

 

Kašmirska dlaka 

Kašmirska dlaka se pridobiva z izčesavanjem kašmirske koze in jo uvrščamo med 

najkvalitetnejšo in najdražjo vrsto dlak. Predivo je mehko, lepo, ima svilnat lesk in visoko 

trpežnost.  

Kašmirsko dlako od ostalih dlak ločimo po barvi, ki je bela, rumenkasta, siva ali svetlorjava. 

Ostale lastnosti kašmirske dlake so naravna skodranost, odlične toplotno-izolacijske 

sposobnosti ter hitro navzemanje vlage, ki jo enako hitro odda. Ima tudi nizko trdnost. Ker je 

občutljiva na alkalije, je pri negi izdelkov potrebna večja pozornost.  

Iz fine, mehke dlake podlanke (kratke dlake) izdelujejo pašmina šale, ogrinjala, obleke, 

plašče, pletenine. Groba nadlanka (dolga dlaka) se uporablja za izdelovanje bolj grobih 

izdelkov. Lahko se meša z volno in nekaterimi sintetičnimi vlakni.  

Izdelki iz te dlake so dražji, ker se npr. za izdelavo enega športnega suknjiča iz 100% 

kašmirja potrebuje toliko dlake, kot se je pridobi z izčesavanjem šestih kašmirskih koz v 

celem letu. (Tekstilna vlakna (lastnosti, uporaba in nega), 2011) 

  

Moher 

Fino, mehko nadlanko, imenovano moher, se pridobiva s striženjem angorske koze. Vlakna 

moherja spadajo med luksuzna vlakna, saj so mehka na otip, imajo lep in svilnat lesk ter 

visoko trpežnost. Moher je rahlo valovit, njegova barva je običajno bela. Na trgu lahko 

zasledimo tudi rjavo, črno, roza ali rdečkasto barvo (zaradi pigmenta melanina v strženu 

vlakna).  

Pomembna lastnost moherja so visoka elastičnost, odlične toplotno-izolacijske lastnosti, hitro 

navzemanje vlage in znoja in počasno sušenje. Dlaka moherja je, tako kot volna, 

samougasljiva, se skoraj ne polsti in se zato pogosto meša z volno. 

Izdelki iz moherja se med nošenjem manj mečkajo in manj raztezajo, so topli pozimi in hladni 

poleti. Najpogosteje se moher uporablja za tkane in pletene oblačilne izdelke. Sam ali v 
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mešanicah z volno ter drugimi vlakni se uporablja tudi za hišne tekstilije. (Tekstilna vlakna 

(lastnosti, uporaba in nega) 2011) 

 

2.1.1.2 ŽIVALSKA FIBROINSKA VLAKNA 

 

Svila 

Svila je filamentna nit, s katero se gosenica sviloprejke zabubi v kokon (zamotek). Nit se 

odvije s kokonov po segrevanju bube v vroči vodi. Svilo delimo na pravo ali plemenito svilo, 

ki jo proizvajajo gojene gosenice murvine sviloprejke (Bombyx mori) ter na divjo svilo, ki jo 

proizvajajo v divjini živeče gosenice sviloprejk.  

Prava svila ima med svilami najboljše lastnosti in v svetu zaseda največji (tržni) delež. 

Sestavljena je iz dveh fibroinskih niti, ki sta med seboj obdani in zlepljeni s sericinom. Le-

tega je za pridobitev gladkega vlakna ustrezne finosti in prijetnega leska potrebno odstraniti. 

Delno se ga odstrani v postopku odvijanja niti s kokonov, dokončno pa ga odstranijo s 

postopkom degumiranja. 

Iz enega kokona dobijo 500 do 1500 metrov dolge neprekinjene filamentne niti različne 

finosti. Svilena nit je zelo mehka in ima plemenit ter razkošen lesk. Odlikujejo jo zelo visoka 

trdnost, visok zaztezek, dobre toplotno-izolacijske sposobnosti, odpornost na mikroorganizme 

in molje ter hitro navzemanje vlage. Svila ne daje občutka vlažnosti in se statično ne nabija. 

Pri njeni negi je potrebna previdnost, saj je občutljiva na kisline, alkalije in oksidacijska 

sredstva. Svileni izdelki so nagnjeni k mečkanju in zamazanju.  

Najpogosteje se svilo uporablja za izdelavo oblačil, trakov, šivalnih in kirurških niti, 

pozamentarije ter notranje opreme. (Tekstilna vlakna (lastnosti, uporaba in nega), 2011) 

 

2.1.1.3 RASTLINSKA SEMENSKA VLAKNA 

 

Bombaž 

Drugo ime za bombaž je »belo zlato«. Razširjen je po vsem svetu. Konec pomladi je primeren 

čas za setev bombaža, ki začne cveteti dva meseca kasneje. V enem do dveh dneh cvetovi 

odpadejo in na njihovem mestu se razvijejo kapsule, ki so razdeljene v prekate, v katerih se 

razvijejo semena. Kapsule dosežejo končno velikost v enem mesecu. Iz semen poganjajo 

vlakna, ki rastejo. Ko zasedejo prostornino kapsule, se le-ta odpre. Vlakna morajo dozoreti in 

takrat dobijo zavoje ter značilen »fižolast« presek, v katerem je cevka (lumen), napolnjena z 
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zrakom. Zrela vlakna oberejo strojno ali ročno. Sledi trganje vlaken od semen (odzrnjevanje) 

ter baliranje. V predilnicah iz bal bombaža izdelajo bombažno prejo. 

Barva kultiviranega (gojenega) bombaža je lahko bela, krem, rumenkasta in rumeno-rjava. 

Naravno obravani (divji) bombaž se pojavlja v zelenih in rjavih odtenkih.  

Bombažna vlakna so trdna, v mokrem stanju se jim trdnost še poveča, kar omogoči, da lahko 

bombažne izdelke peremo pri višjih temperaturah. Za bombaž sta značilni togost in 

neelastičnost. Bombaž na soncu porumeni, s tem se mu trdnost zniža. Bombažna vlakna so 

odporna proti moljem. Vlažni bombažni izdelki in izdelki, hranjeni v vlažnih prostorih, so 

izpostavljeni termitom in nekaterim drugim insektom (žuželkam) ter mikroorganizmom. 

Surovi bombaž vsebuje voske in je težko omočljiv. Omočljivost se po pranju spremeni, kar 

lahko zasledimo pri novih kuhinjskih krpah in brisačah. Bombaž se raztaplja le v 

kompleksnejših topilih ter je občutljiv na kisline in močne oksidante. Prav tako hitro zagori in 

zgori. 

Več kot 60% pridelanega bombaža se uporabi za izdelavo vrhnjih (bombažne majice, džins, 

plašči, jakne, delovne halje itd.) in spodnjih (spodnje perilo) oblačil, saj so lahka in prijetna na 

otip. Preostanek (40%) se uporabi za kuhinjske krpe, posteljnino, dekorativne izdelke, čipke 

ter za posebne namene uporabe (ognjevarna oblačila, komprese, obveze, gaze, bombažne 

blazinice). Med industrijskimi izdelki, ki vsebujejo bombaž, so tudi ponjave. (Tekstilna 

vlakna (lastnosti, uporaba in nega), 2011) 

 

2.1.1.4 RASTLINSKA STEBELNA VLAKNA  

 

Lan 

Lan je v Evropi prisoten že od kamene dobe. Pred približno 300 leti je iz srednjega vzhoda 

prišel bombaž in ga izpodrinil. Ob času žetve se delno zrela lanena stebla izruvajo iz zemlje, 

razvrstijo in posušijo. Ko je lan dovolj suh, plodove osmukajo. Da pridobijo lanena vlakna, 

morajo stebla goditi. S tem postopkom odstranijo nevlaknate sestavne dele stebla. Godeno 

slamo morajo sušiti, treti (steblom zlomijo leseno jedro), otepati in česati, da se odstranijo še 

zadnji ostanki lesa in kratki vlaken.  

Lanena vlakna imajo podobne lastnosti kot bombažna. Imajo nizek raztezek in visoko trdnost, 

so toga, neprožna, zaradi česar se laneni izdelki hitro zmečkajo. Trdnost se v mokrem stanju 

še poveča. Naravna barva vlaken je bledorumena, rumeno-siva ali srebrna. Premalo omočen 

lan je zelenkaste barve, preveč omočen pa temno rjave ali umazano zelene barve. Lan hitro 
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navzame vlago, jo tudi hitro odda in hkrati ne daje občutka vlažnosti. Bakterije in plesni slabo 

vplivajo na obstoj surovega lanu, medtem ko beljenemu lanu plesen ne škodi. 

Zaradi dobrih lastnosti lanenih tkanin kot so mehak otip, lep lesk, trpežnost in prijetna 

hladnost v vročem vremenu, več kot 70% svetovne proizvodnje lanu uporabljajo za 

izdelovanje oblačil. Uporabljajo ga tudi za hišne tekstilije, posteljnino, tekstilije za 

oblazinjenje in notranjo dekoracijo. Krajša lanena vlakna so primerna za izdelavo bolj grobe 

preje, ki jo uporabijo za izdelavo kuhinjskih krp, jadrovine, ponjav in platna. Vlakna nižje 

kakovosti so uporabna predvsem v avtomobilski in pohištveni industriji. 

Lanena vlakna lahko mešamo s svilo, volno, bombažem in drugimi naravnimi ter kemičnimi 

vlakni. (Tekstilna vlakna (lastnosti, uporaba in nega), 2011) 

 

Bambus  

Bambus je trava, ki raste na Kitajskem in za svojo rast ne potrebuje dodatnih umetnih gnojil. 

Je tudi tekstilna surovina. Ločimo naravna bambusova vlakna, ki sodijo med stebelna vlakna, 

ter kemična (regenerirana) vlakna iz bambusove celuloze. Vlakna iz bambusa so 100% 

biorazgradljiva, njihova naravna barva je bež. Bambus zelo dobro regulira temperaturo, saj v 

vročini hladi, v mrazu pa greje ter odbija UV sončne žarke. Dobro vpija in prevaja vlago. 

Deluje antibakterijsko, kar pomeni, da lahko uniči do 70% bakterij in tako preprečuje njihovo 

razmnoževanje. Bambusova vlakna so na otip zelo mehka in gladka, primerna za nošenje v 

stiku s kožo. 

Bambusova vlakna večinoma uporabljajo za izdelavo spodnjega perila, saj lahko zmanjša 

število nožničnih vnetij ter bakterijskih in glivičnih obolenj. Uporabljajo jih v zdravstene 

namene, primerna tudi za izdelke v športu. (Pavko - Čuden, 2012) 

 

2.1.2 KEMIČNA VLAKNA  

 

Organska kemična vlakna se delijo na vlakna iz naravnih surovin, ki se jih dalje deli po 

izvoru na rastlinska (acetat, alginat, bakro, modal, triacetat, viskoza, liocel, elastodien) in 

živalska (protein) ter vlakna iz sintetičnih surovin (akril, poliamid ali najlon, poliester, 

modakril, polietilen, elastan, melamin itd.). 

H anorganskim kemičnim vlaknom spadajo steklena, kovinska in metalizirana vlakna. 
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Vsa kemična vlakna, ne glede na način pridobivanja polimera, pridelujejo s tremi osnovnimi 

postopki: mokro, suho in talilno predenje. Tako dobijo neskončno dolg filament (prejo), ki ga 

je za pridobitev lastnosti vlaken potrebno še razrezati. (Rijavec, 2000) 

 

2.1.2.1 ORGANSKA VLAKNA IZ NARAVNIH SUROVIN 

 

Viskoza 

Viskozna vlakna pridobivajo iz smrekovega, bukovega, topolovega lesa in iz bambusa, in so 

vir celuloze. Iz lesne celuloze pridobivajo lesno pulpo z visoko koncentracijo čiste celuloze. 

Viskoza se izdeluje po t.i. viskoznem postopku tako, da se iz raztopine celuloze oblikujejo 

vlakna.  

Barva viskoznih vlaken je bela, vlakna imajo visok sijaj. Njihova trdnost je nizka in se v 

mokrem stanju poslabša za od 30 do 50%. Viskozna vlakna v vodi nabreknejo, so občutljiva 

na kisline, se ne topijo v organskih topilih, vendar so obstojna v alkalijah. Daljša 

izpostavljenost  toploti povzroči porumenelost vlaken. Viskozna vlakna se ne nabijajo s 

statično elektriko, niso termoplastična, hitro gorijo s plamenom in so večinoma odporna proti 

insektom. 

Uporabnost viskoze je zelo široka. Iz nje izdelujejo oblačila različnh namembnosti (bluze, 

srajce, puloverje, obleke, podloge, športna in delovna oblačila, itd.). Viskozo uporabljajo tudi 

za izdelavo hišnih tekstilij, industrijskih izdelkov, medicinsko-kirurških izdelkov ter za 

ženske vložke. Mešajo jo z bombažem, volno, poliestrom ter tudi drugimi vlakni. (Tekstilna 

vlakna (lastnosti, uporaba in nega), 2011) 

 

Modal 

Modalna vlakna so regenerirana celulozna vlakna, pridobljena po viskoznem postopku. Zanje 

uporabljajo celulozo boljše kakovosti kot za viskozna vlakna. Lastnosti so podobne lastnostim 

viskoznih vlaken, le da je trdnost modalnih vlaken višja in da se v mokrem stanju še poveča. 

Modalna vlakna imajo nižji pretržni raztezek, navzemajo manj vlage in se hitro sušijo ter so 

odpornejša proti alkalijam kot običajna viskozna vlakna.  

Delimo jih na polinozna vlakna in HWM (High Wet Modulus) vlakna. Za polinozna vlakna so 

značilni: visoka trdnost, nizek raztezek, izredna dimenzijska stabilnost in majhno nabrekanje 

v vodi. Pogosto jih mešajo z bombažem. HMW vlakna imajo podobne lastnosti kot polinozna, 

le da je njihova dimenzijska stabilnost relativno dobra. Najpogosteje jih mešajo z bombažem 

in poliestrom. 
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Izdelki iz modalnih vlaken se odlikujejo po kakovosti, dimenzijski stabilnosti, manjši 

mečkavosti in enostavni negi. Najdemo jih tudi v mešanicah z volno in drugimi sintetičnimi 

vlakni. (Tekstilna vlakna (lastnosti, uporaba in nega), 2011) 

 

2.1.2.2 ORGANSKA VLAKNA IZ SINTETIČNIH SUROVIN 

 

Akril 

Akrilna vlakna pridobivajo po postopku suhega ali mokrega predenja iz raztopine. Pogosteje 

je v uporabi mokri postopek, kjer uporabljajo različna topila (dimetilformamid, 

dimetilacetamid), vodne raztopine nekaterih soli in dušikovo kislino. Pri suhem postopku 

uporabljajo le topilo dimetilformaid.  

Akrilna vlakna so podobna volni po lahkosti, mehkem otipu in videzu. Akrilna vlakna so tudi 

odličen električni izolator, zato se statično nabijajo, za lažjo predelavo ter nošenje jih je 

potrebno obdelati z antistatičnimi sredstvi. Navzamejo se največ 1,5% vlage. Slabo so 

termično obstojna in niso termoplastična. Pri temperaturi nad 130°C se začne barva vlaken 

spreminjati. Do temperature 150°C se mehanske lastnosti akrila ne spreminjajo, pri 320°C pa 

vlakna brez predhodnega taljenja razpadejo. Prisotnost ognja povzroči porjavenje vlaken, ki 

nato zagorijo s sajastim plamenom. Odpornost na kisline, organska topila in oksidacijska 

sredstva je velika, na alkalije pa nekoliko manjša. Obstojna so proti daljši izpostavljenosti 

sončni svetlobi. Mikroorganizmi jih ne napadajo. 

Akrilna vlakna v tekstilni industriji uporabljajo za izdelavo pletenin (majic, puloverjev, 

zimskih nogavic, kap itd.), bluz, srajc, oblek, kravat, odej, raznih dekorativnih tekstilij 

(zavese, talne obloge itd.). V uporabi so tudi kot tehnične tekstilije, geostekstilije ipd. 

Običajno se mešajo z volno. (Tekstilna vlakna (lastnosti, uporaba in nega), 2011) 

 

Elastan 

Elastani so sestavljeni iz blokov/segmentov alifatskega poliestra in polietra ter povezani s 

segmenti poliuretana. Pridobivanje polimera je zahtevno ter poteka na več stopnjah. Vlakna 

oblikujejo na tri načine: s suhim in mokrim postopkom ali reakcijskim postopkom iz talin. 

Surov elastanje bež barve. V primerjavi z elastodieni je odpornejši proti staranju ter svetlobi. 

Škodujejo mu alkalije višjih koncentracij, saj znižajo trdnost in elastičnost. Občutljiv je na 

klor v belilih, delno ga poškodujejo tudi nenasičena olja, ki jih uporabljajo v oljih za sončenje. 

Solna in žveplena kislina povzročita porumenitev ter znižanje trdnosti. Elastan je obstojen na 

kisline v nizkih koncentracijah.  



NOVAK, Anja (2012). Tekstilna ekologija pri gospodinjskem pouku. Diplomsko delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta 

9 
 

Pomembna lastnost elastanov je termoplastičnost. Elastani so visoko raztegljivi ter visoko 

elastični. Pri raztezanju na trikratno dolžino se povrnejo v prvotno obliko. Vlakna gorijo, se 

talijo in tvorijo viskozne kapljice. Elastan mešajo z drugimi tekstilnimi vlakni, saj tekstilijam 

s tem povečajo raztegljivost in dosežejo visoko elastičnost. Uporabljajo ga za izdelavo 

oblačil, spodnjega perila, ženskih in hlačnih nogavic ter drugih pletenih izdelkov. (Tekstilna 

vlakna (lastnosti, uporaba in nega), 2011) 

 

Poliamid 

Poliamid je prvo sintetično vlakno. Sestavljen je iz linearnih makromolekul, ki imajo v svoji 

molekuli ponavljajoče se amidne vezi. Poliamidna vlakna se oblikujejo po talilnem postopku.  

Obstaja veliko vrst poliamidov, med njimi pa sta tržno najzanimivejša poliamid 6 in poliamid 

6,6, ki sta si po mnogih lastnostih zelo podobna, a se tudi razlikujeta. 

Poliamidna vlakna imajo visoko trdnost, ki se v mokrem zniža za od 5% do 10%. Trdnost se 

zniža tudi z višanjem temperature. So zelo prožna in elastična ter se po prenehanju 

obremenitve hitro povrnejo v prvotno stanje. Ob prisotnosti ognja se talijo in gorijo počasi s 

plamenom. Ko ogenj ugasne, vlakna še nekaj časa gorijo. Filamente poliamidne preje je 

mogoče teksturirati. S kratko termično obdelavo se zaradi termoplastičnosti utrdijo dimenzije 

ali pridobijo nove oblike izdelkov. Poliamid je med vsemi vlakni najbolj obstojen proti 

drgnjenju, nagnjen je k pilingu. Navzema manjše količine vlage, zato se statično nabija. Pod 

vplivom sončne svetlobe se trdnost in razteznost poliamidnih vlaken zmanjšata, krhkost pa 

poveča. Poliamid je dobro obstojen proti organskim topila ter manj proti kislinam kot proti 

alkalijam. Insekti ga ne poškodujejo. 

Najpogosteje poliamid uporabljajo v pletilstvu: za ženske dolge nogavice, žensko perilo ter 

športna oblačila. Uporabljajo ga tudi za izdelavo tekstilnih talnih oblog, tkanin za dežnike ter 

vrhnjih oblačil (vetrovk, anorakov). Visokotrdne multifilamentne preje so uporabne za 

izdelavo padal, varnostnih pasov, jadr, zadrg, ribiških mrež, ščetk, filtrirnih tkanin itd. 

Poliamid najpogosteje mešajo z volno, bombažem, lanom, elastomernimi vlakni. (Tekstilna 

vlakna (lastnosti, uporaba in nega), 2011) 

 

Poliester 

Poliestrska vlakna so oblikovana iz linearnih makromolekul in se oblikujejo po postopku 

predenja iz taline. Med vsemi znanimi vrstami poliestrov sta najuspešnejša polietilentereftalat 

(PET) in polibutilentereftalat (PBT).  



NOVAK, Anja (2012). Tekstilna ekologija pri gospodinjskem pouku. Diplomsko delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta 

10 
 

Vsi tipi vlaken imajo skupne lastnosti: visok lesk, visoko trdnost in raztezek, ki se v mokrem 

stanju ne spremenita. Dimenzijsko so zelo stabilni, med uporabo in nego se ne obrabljajo in 

ne mečkajo. Slabo vpijajo vlago in vodo, zato se hitro sušijo ter hitro nabijajo s statično 

elektriko. Ob prisotnosti ognja se talijo in gorijo počasi, s sajastim plamenom, ter ugasnejo 

takoj, ko ugasne ogenj. So dobro obstojni na svetlobo, insekte in mikroorganizme. Tudi na 

kemikalije so na splošno zelo dobro odporni. Njihova slaba lastnost je nagnjenost k pilingu 

(svaljkanju). 

Dobre lastnosti poliestrov omogočajo njihovo široko uporabo. Čisti poliester uporabljajo za 

pletene izdelke (zgornja oblačila, športna oblačila, zavese, strojno izdelane čipke). Za polnila 

in netkane tekstilije uporabljajo posebne oblike skodranih in votlih vlaken. Iz poliestrskih 

mikrovlaken, ki so prijetnega otipa in imajo mehak ter lep padec, izdelujejo oblačila visokih 

estetskih lastnosti in imitacije kož divjih živali. Visokotrdne filamentne poliestrske preje 

uporabljajo za izdelavo jader, padal, vodonepropustnih tehničnih tkanin za montažne objekte, 

netkanih tekstilij za uporabo v gradbeništvu, ribiške mreže, vrvi itd.  

Poliester mešajo z volno, bombažem, lanom, viskozo, modalnimi vlakni in tudi drugimi  

tekstilnimi vlakni. (Tekstilna vlakna (lastnosti, uporaba in nega), 2011) 
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(Tekstilna vlakna (lastnosti, uporaba in nega), 2011 in Šostar-Turk, 2000)

 

keratinska 

- volna 

- kašmirska dlaka 

- moher 

- dlaka kašgore 

- dlaka navadne koze 

- dlaka vikunje 

- dlaka alpake 

- dlaka gvanaka 

- dlaka lame 

- kamelja dlaka 

- dlaka angora 

- dlaka konja 

- dlaka krave 

- dlaka jaka 

- dlaka bobra 

- dlaka vidre 

živalska 

fibroinska 

- svila 

NARAVNA VLAKNA 

anorganska  organska 

azbestna vlakna 

semenska 

- bombaž 

- kapok 

stebelna 

- lan 

- prava konoplja 

- juta 

- ramija 

- bengalska ali bombajska konoplja 

- žuka ali brnistra 

- bambus 

 

 listna 

- abaka ali manila  

- sisal 

- heneken 

- kantala 

- alfa ali esparto 

- kokos 

 KEMIČNA VLAKNA 

rastlinska 

- acetat 

- alginat 

- bakro 

- modal 

- triacetat 

- viskoza 

- liocel 

- elastodien 

živalska 

- protein 

iz naravnih 

surovin 

organska anorganska 

- steklena vlakna 

- kovinska vlakna 

- metalizirana vlakna 

iz sintetičnih 

surovin 

- akril 

- klorovlakno 

- flurovlakno 

- modakril 

- poliamid ali najlon 

- aramid 

- poliimid 

- polilaktid 

- poliester 

- polietilen 

- polipropilen 

- poliuretan 

- vinilal 

- trivinil 

- elastan 

- elastomultiester 

- melamin 

- polipropilen/ poliamid 

dvokomponentno vlakno 

rastlinska 

Preglednica 1: Delitev vlaken 
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2.2 NEGA IN VZDRŽEVANJE TEKSTILNIH IZDELKOV 

 

Tekstilni izdelki so za človeka zelo pomembni. Skozi celotno zgodovino spremljamo različne 

modne trende, s katerimi so povezani tudi različni tekstilni materiali. Tekstilije uporabljamo 

za oblačila kot hišne tekstilije in tekstilije za notranjo opremo, pa tudi v čevljarstvu, za 

pozamentarijo (gumbi, trakovi, etikete, zadrge,...). Njihova uporaba je vsestranska. 

Med uporabo se tekstilije umažejo. Madeži nastajajo različno, namerno ali nenamerno. Med 

seboj niso enaki. Na tekstilijah lahko npr. opazimo madeže trave, blata, raznih omak, sokov, 

olj ... Za pravilno odstranjevanje madežev brez uničenja tekstilij je potrebno vedeti, kako se 

posamezni tekstilni materiali vzdržujejo. Tekstilni izdelki so pogosto označeni s simboli za 

nego. Za različne tekstilije so na tržišču na voljo različna pralna sredstva. 

V nadaljevanju so opisani simboli za nego tekstilij in pravilno negovanje izdelkov glede na 

surovinsko sestavo. Opisano je tudi, katera pralna sredstva poznamo in za katere tekstilije so 

primerna ter kako lahko enostavno odstranimo madeže, če nimamo kemičnih pralnih sredstev. 

 

2.2.1 SIMBOLI ZA NEGO TEKSTILIJ  

 

Ob nakupu tekstilnega izdelka potrošniki lahko preverijo njegovo surovinsko sestavo, ki je 

napisana na všiti etiketi. Oznaka surovinske sestave tekstilnih izdelkov je obvezna. Tekstilni 

izdelki so lahko opremljeni tudi z etiketami s simboli za nego. Za pravilno nego tekstilnih 

izdelkov je potrebno te simbole upoštevati, saj se izdelek lahko ob nepravilni negi poškoduje 

ali celo uniči.  

Prilaganje navodil za nego tekstilij je v Evropski uniji neobvezno. Vsaka država članica unije 

se lahko sama odloči, ali bo izdelke opremila z navodili za nego ali ne. Tudi v Sloveniji je 

navajanje navodil za nego neobvezno, a je zaradi ohranjanja kakovosti izdelkov v interesu 

proizvajalcev, trgovcev, kemičnih čistilcev in seveda potrošnikov. Glede na to, da imajo 

tekstilije različno surovinsko sestavo, ki vpliva na način nege izdelkov, je smiselno in 

odgovorno, da proizvajalci na etiketah navedejo tudi simbole za nego, saj se tako tudi 

potrošniki lažje odločijo za nakup tekstilij pa tudi ustreznih pralnih sredstev.  

V vseh državah Evropske unije postopek nege tekstilij označujejo z mednarodnimi simboli. 

(Označevanje nege tekstilnih izdelkov, 2011) 
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2.2.1.1 PRANJE 

Postopke pranja simbolno označuje kad z vpisano temperaturo pranja. Črta pod kadjo 

opozarja, da je perilo treba prati z nežnejšim programom (večja količina vode, nežnejše 

ožemanje), dve črti pa pomenita najbolj nežne pogoje pranja, ki jih zmore stroj, brez 

ožemanja. Roka v kadi pomeni ročno pranje, oziroma nežno pranje v stroju, če ima stroj tak 

program (novejši stroji). Prečrtana kad pomeni, da pranje ni dovoljeno. Pranje vključuje vse 

operacije, ki jih omogoča pralni stroj, in njihove kombinacije: namakanje, predpranje, pranje 

(z gretjem, mehanskim delovanjem ob prisotnosti detergentov ali drugih čistilnih sredstev) in 

izpiranje ter odstranjevanje vode s centrifugiranjem ali ožemanjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.2 BELJENJE 

Simbol za beljenje je trikotnik. Postopek se lahko izvaja pred, med ali po pranju, a vedno v 

vodnem mediju. Uporablja se za temeljitejše odstranjevanje trdovratnih madežev ter 

izboljšanje beline. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3 LIKANJE  

Simbol za likanje je likalnik, vrisano število pik pa označuje temperaturo likanja. Z likanjem 

se tekstilijam povrne prvotno obliko in videz. 

 

 

 

 

 

 

Najvišja dovoljena 

temperatura pranja 

(30°C, 40°C, 50°C, 

60°C, 70°C, 95°C) 

 
Ena črta: program za 

občutljivo perilo 

Dve črti: program za zelo 

občutljivo perilo/ volna 

 

Slika 1: Simboli za pranje 

 

Slika 2: Simboli za beljenje 
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2.2.1.4 PROFESIONALNA NEGA 

Simbol za profesionalno nego je krog. Izvajajo jo v kemičnih čistilnicah. Črke v krogu in črte 

pod krogom označujejo vrste uporabljenih kemikalij in dovoljene postopke čiščenja. Poznamo 

dve vrsti profesionalne nege – kemično in mokro čiščenje.  

 

Kemično čiščenje 

Pri tem postopku čistijo tekstilije z obdelavo v kakršnem koli topilu, razen v vodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokro čiščenje 

Postopek, kjer čistijo tekstilije v vodi z metodo čiščenja, izpiranja in centrifugiranja. Za 

zmanjšanje neugodnih učinkov uporabljajo tudi detergente ter aditive. 

 

 

 

 

 

 

  

Ena črta: blago čiščenje 

(omejitev mehanske obdelave) 

Dve črti: zelo blago čiščenje 

(omejitev mehanske obdelave) 

 
Slika 5: Simboli za mokro čiščenje 

 

 

 

 

Najvišja temperatura likalne plošče: 

1 pika: najnižja temperatura (110°C) 

2 piki: srednja temperatura (150°C) 

3 pike: najvišja temperatura (200°C) 

 

Slika 3: Simboli za likanje 

Slika 4: Simboli za kemično čiščenje 

 

 

 

Črka F: čiščenje z ogljikovodikom – razredčilo (KWL) 

Črka P: čiščenje s tetrakloretenom ter vsemi topili pod F 

Črka A: dovoljeno je vse 

 

Brez črte: normalno 

čiščenje 

Ena črta: blago čiščenje 

Dve črti: zelo blago čiščenje 
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2.2.1.5 SUŠENJE 

Naravno sušenje 

Simbol za naravno sušenje je kvadrat z vrisanimi simboli, ki pomenijo način sušenja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sušenje v bobnu 

Simbol za sušenje v bobnu je krog v kvadratu. Pri tem postopku se odstranjuje preostalo vodo 

v tekstilijah po pranju s pomočjo vročega zraka v vrtečem se bobnu. 

 

 

 

 

 

(Označevanje nege tekstilnih izdelkov, 2011 in Nega tekstilnih izdelkov, 2012 ) 

 

2.2.2 NEGA IZDELKOV GLEDE NA SUROVINSKO SESTAVO 

 

Iz spodaj navedenih simbolov za vzdrževanje pri vsakem vlaknu razberemo, kako je potrebno 

negovati tekstilije ob vsaj 90 % prisotnosti tega vlakna. Z mešanjem vlaken se lahko ti 

simboli spremenijo. Ker je veliko tekstilij izdelanih iz vsaj dveh vrst vlaken, je potrebno pri 

vsaki tekstiliji na etiketi preveriti, kako se jo ustrezno vzdržuje. Za daljšo obstojnost vseh 

tekstilnih izdelkov je potrebno upoštevati simbole, ki so navedeni na etiketah. 

 

Predpise za pravilno nego posameznih tekstilij sem preverila na etiketah tekstilij, ki sem jih 

našla v domači omari. 

 

 

  

1 pika: sušenje pri znižani 

temperaturi (največ 50°C) 

2 piki: sušenje pri normalni 

temperaturi (največ 70°C) 

 
Slika 7: Simboli za sušenje v bobnu 

 

  

  

Slika 6: Simboli za naravno sušenje 
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2.2.2.1 NARAVNA VLAKNA 

Volna 

Volneni izdelki potrebujejo posebno nego. Priporočljivo je ročno pranje, vendar imajo 

sodobni pralni stroji v programu vključeno tudi pranje za volno. Volnene izdelke lahko 

peremo strojno, pri nizkih temperaturah (pod 30 °C), brez namakanja ter z blagim pralnim 

sredstvom brez encimov. Volnenih izdelkov ne smemo beliti, lahko jih kemično čistimo. 

Sušimo jih lahko le na zraku in na ravni podlagi. Volnenih izdelkov ne likamo oz. jih likamo 

le prek vlažne krpe ali likamo le vlažna oblačila. (Tekstilna vlakna (lastnosti, uporaba in 

nega), 2011) 

 

 

 

 

Moher 

Izdelki iz moherja spadajo med finejše in luksuzne izdelke. Njihova nega je podobna negi 

volnenih izdelkov. Lahko se perejo ročno z blagim detergentom. Beljenje s klorom je 

prepovedano, prav tako jih ne smemo sušiti v sušilnem stroju. Dovoljeno je likanje na srednji 

temperaturi ter blago kemično čiščenje s tetrakloroetenom. (Šostar-Turk, 2001) 

 

 

 

 

 

Kašmirska dlaka 

Pletenine iz kašmirske dlake se perejo ročno z blagim detergentom. Po pranju je priporočljivo 

tekstilijo sprati s toplo vodo, zaviti v brisačo in rahlo stisniti. S tem se brisača navzame 

odvečne vode. Sušimo jih na ravni podlagi. Tkanine iz kašmirske dlake je priporočljivo čistiti 

kemično. (Tekstilna vlakna (lastnosti, uporaba in nega), 2011) 

 

 

 

 

 

Svila 

Svilene izdelke je dovoljeno prati v pralnem stroju, kjer se uporabi kratek program pri 

temperaturi do 40 °C brez centrifugiranja. Pri ročnem pranju je potrebno uporabiti blage 

 

Slika 8: Simboli za nego volne (Vir: Novak, 2012) 

 

Slika 9: Simboli za nego moherja (Vir: Šostar-Turk, 2001) 

 

Slika 10: Simboli za nego kašmirja (Vir: Novak, 2012) 
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detergente in mlačno vodo. Peremo brez namakanja, ožemanja in drgnjenja. Svilenih izdelkov 

se ne sme beliti, lika se lahko le vlažna oblačila na hrbni strani. Priporočljivo je kemično 

čiščenje ter sušenje na vrvi brez ožemanja. (Vzdrževanje svile, 2012) 

 

 

 

 

 

Bombaž 

Bombažne izdelke se lahko pere pri višjih temperaturah, kar velja predvsem za brisače ter 

bele izdelke. Za pranje obarvanih bombažnih izdelkov je potrebno upoštevati navodila 

proizvajalcev. Običajne temperature pranja se gibljejo med 40 °C in 60 °C z uporabo 

običajnih pralnih sredstev. Tudi pri ostalih postopkih vzdrževanja je potrebno upoštevati 

navodila proizvajalcev. Za bele bombažne izdelke je dovoljena uporaba belil ter kemično 

čiščenje, medtem ko za obarvane izdelke to ni priporočljivo. Lahko se jih lika pri temperaturi 

do 150 °C ter suši v sušilnem stroju do največ 70 °C. (Tekstilna vlakna (lastnosti, uporaba in 

nega), 2011) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Lan 

Značilni lastnosti lanenih izdelkov sta mečkanje in krčenje. Pri vzdrževanju laneni izdelki 

niso zahtevni. Lahko se jih pere pri temperaturi do 60 °C. Ne sme se uporabljati belilnih 

sredstev. Lika se jih lahko na hrbtni strani pri višji temperaturi. Kemično čiščenje je 

priporočljivo, vendar ne pri vseh izdelkih. Sušenje v sušilnem stroju je odsvetovano, boljše je 

sušenje na zraku. (Tekstilna vlakna (lastnosti, uporaba in nega), 2011) 

 

 

 

 

 

Bambus 

Bambusove izdelke se lahko pere pri temperaturi 40 °C. Beljenje, kemično čiščenje in sušenje 

v sušilnem stroju niso dovoljeni. Lika se jih lahko pri najvišji temperaturi 150 °C. Pri tem je 

 

Slika 12: Simboli za nego brisače (Vir: Novak, 2012) 

 

 

 

Slika 13: Simboli za nego majice (Vir: Novak, 2012) 

 

Slika 14: Simboli za nego lanu (Vir: Novak, 2012) 

 

Slika 11: Simboli za nego svilene posteljnine (Vir: Vzdrževanje svile, 2012) 
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priporočljivo uporabiti vlažno, čisto in belo bombažno krpo. S tem se izogne svetlečemu 

efektu na tkanini. Občutljive tekstilije je potrebno likati na notranji strani. Likanje s paro je 

lahko nevarno. (Vzdrževanje bambusovih oblačil, 2012) 

 

 

 

 

 

2.2.2.2 KEMIČNA VLAKNA 

Modal 

Izdelke iz čistih modalnih vlaken je potrebno prati pri temperaturi do 40 °C, medtem ko se 

izdelke iz mešanic vlaken (modal/bombaž, modal/poliester) lahko pere pri višji temperaturi, 

do 60 °C. Vedno je potrebno uporabiti blag postopek pranja. Beljenje ter kemično čiščenje 

nista priporočljiva. Izdelke se lika pri temperaturi do 150 °C. Sušijo se lahko v sušilnem stroju 

pri znižani temperaturi. (Tekstilna vlakna (lastnosti, uporaba in nega), 2011) 

 

 

 

 

 

 

Viskoza 

Izdelki iz viskoznih vlaken so nagnjeni h krčenju, zato je priporočeno kemično čiščenje. Če so 

ti izdelki poobdelani s sredstvi proti krčenju, se jih lahko pere v pralnem stroju pri najnižji 

temperaturi ter na programu za občutljive tkanine. Za take izdelke tudi ni priporočljivo 

beljenje ter kemično čiščenje. Lahko se jih lika pri nizki temperaturi. Posuši se jih na zraku. 

(Tekstilna vlakna (lastnosti, uporaba in nega), 2011) 

 

 

 

 

 

Akril 

Akrilna vlakna so termično slabo obstojna, zato je potrebno negovanju teh izdelkov nameniti 

več pozornosti. Perejo se lahko pri temperaturi do 40 °C ter likajo pri nizki temperaturi (do 

110 °C). Čistih akrilnih izdelkov se ne sme beliti, v mešanicah z bombažem in lanom pa je 

beljenje dovoljeno. Dovoljeno je blago kemično čiščenje z tetrakloroetenom. Akrilni izdelki 

se ne smejo sušiti v sušilnem stroju. (Tekstilna vlakna (lastnosti, uporaba in nega), 2011) 

 

Slika 16: Simboli za nego modala (Vir: Novak, 2012) 

 

Slika 15: Simboli za nego spodnjega perila iz bambusa  (Vir: Novak, 2012) 

 

Slika 17: Simboli za nego viskoznega puloverja (Vir: Novak, 2012) 
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Poliamid 

Izdelke iz čistih poliamidnih vlaken se lahko pere pri najnižji temperaturi ter suši na zraku. 

Beljenje, likanje ter kemično čiščenje so prepovedani. Izdelki, ki so izdelani iz mešanic z 

drugimi vlakni, se lahko perejo v stroju pri temperaturi do 50 °C, likajo pa pri 150 °C. 

Poliamidni izdelki se hitro sušijo na zraku, vendar je dovoljeno sušenje v sušilnem stroju pri 

nižji temperaturi. (Tekstilna vlakna (lastnosti, uporaba in nega), 2011) 

 

 

 

 

 

Poliester 

Negovanje poliestrskih izdelkov je enostavno. Perejo se pri temperaturi od 40 °C do 50 °C z 

običajnimi pralnimi sredstvi. Uporaba belil ni priporočljiva. Lika se jih lahko pri temperaturi 

do 150 °C. Dovoljeno je blago kemično čiščenje s tetrakloretenom in v ogljikovodikih. 

Priporočeno je sušenje na zraku, vendar tudi sušenje v pralnem stroju ni prepovedano, če je 

temperatura sušenja nizka. Tudi pri poliestrskih izdelkih je potrebno preveriti oznake na 

etiketah, saj vsak proizvajalec priporoča drugačno vzdrževanje. (Tekstilna vlakna (lastnosti, 

uporaba in nega), 2011) 

 

 

 

 

 

Elastan 

Elastanske niti se običajno mešajo z ostalimi vlakni in so sestavni del različnih izdelkov, zato 

tekstilij iz čistega elastana ni. Pranje, kemično čiščenje in sušenje se prilagaja lastnostim in 

vsebnosti drugih vlaken. Na splošno elastanskih vlaken ni priporočljivo beliti. Lahko se jih 

lika pri temperaturi med 95 °C in 150 °C. (Tekstilna vlakna (lastnosti, uporaba in nega), 

2011) 

 

  

 

Slika 18: Simboli za nego kape iz akrila (Vir: Novak, 2012) 

 

Slika 19: Simboli za nego ženskih hlačnih nogavic (Vir: Novak, 2012) 

 

Slika 20: Simboli za nego pohodne jakne (Vir: Novak, 2012) 
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2.2.3 PRANJE TEKSTILIJ 

 

Pranje tekstiij je postopek, s katerim želimo odstraniti vse madeže, ki so bili na tekstilije 

naneseni po nesreči ali namerno in tako zmanjšujejo stopnjo higieničnosti. Panje poteka v 

vodi, ročno ali strojno, z dodatkom pralnih sredstev. (Završnik, 1994) 

 

2.2.3.1 KRATEK PREGLED RAZVOJA PRALNIH SREDSTEV  

Vzdrževanje čistoče oblačil se je pojavilo vzporedno z izdelavo oblačil, vendar je o metodah 

odstranjevanja madežev pred 2000 leti znanega zelo malo. Najstarejša znana oblika čiščenja  

oblačil je pranje v vodi.  

Pri ročnem pranju so najprej uporabljali različne vrste gline, ki so jih dodajali vodi. Že takrat 

so vedeli, da so gline sposobne absorbirati olja, maščobe in druge nečistoče ter pri tem ne 

poškodujejo vlaken. Glino so kasneje zamenjali rastlinski pepeli (pepelika), ki so vsebovali 

alkalije. 

V 2. stoletju se začnejo prvič omenjati mila, ki so bila sprva pridobljena iz loja in pepela. 

Srednji vek je čas, ko so se navade telesne nege in nege tekstilij v Evropi skoraj ukinile. Ta 

zavest se je ponovno pojavila v 7. stoletju. Čas renesanse, 15. stoletje, je prinesel 

najpomembnejšo industrijo mila v Benetkah ter v 17. stoletju v Marseillu (marsejsko milo). 

Pred dobrimi 100 leti se je z odkritjem sode (Leblanc 1887) začel hiter razvoj pralnih 

sredstev. Postopoma so naravne surovine zamenjale sintetične, saj so imele boljše pralne 

lastnosti. Tako so postali tenzidi (površinsko aktivne snovi) najpomembnejše kemikalije za 

pranje tekstilij. (Završnik, 1994) 

 

2.2.3.2 PRALNA SREDSTVA V GOSPODINJSTVU 

2.2.3.2.1 Polifosfati v pralnih sredstvih 

Konec 80-ih let prejšnjega stoletja  je izšel zakon o prepovedi uporabe polifosfatov v pralnih 

sredstvih oz. so dovoljene le minimalne količine fosfatov, ki se jih ne sme preseči. Od takrat 

dalje evropska skupnost pospešeno poudarja pomen pralnih sredstev, izdelanih po ekoloških 

kriterijih. Takim pralnim sredstvom podeli oznako ECO. Pri surovinski sestavi preverjajo 

skupno vsebnost kemikalij, količino fosfatov, vsebnost topljivih in netopljivih anorganskih 

kemikalij, količino razgradljivih organskih sestavin ter biološko potrebo po kisiku. 

Prekoračitev dovoljene vrednosti posameznega parametra pomeni, da pralno sredstvo ni 
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izdelano po ekoloških kriterijih in ne more dobiti omenjene ECO oznake. Poleg tega je 

pomembna tudi učinkovitost pranja teh pralnih sredstev. (Šostar - Turk, 2000) 

Razlog za zakonsko odredbo o prepovedi uporabe polifosfatov v pralnih sredstvih je njihova 

biološka nerazgradljivost. Ker se polifosfati v vodovju akumulirajo, prihaja do rasti alg in 

gnitja, kar se najhitreje pozna v počasnih rekah in jezerih. Vzrok za prepoved uporabe 

fosfatov so tudi visoki stroški njihovega odstranjevanja. Ti stroški niso odvisni od količine 

fosfatov, ki so v vodi, ampak predvsem od stopnje popolnosti njihove odstranitve. Pri tem 

nastajajo tudi velike količine oborjenega mulja, ki ga je potrebno deponirati. (Šostar - Turk, 

2000) 

 

Vsa pralna sredstva nimajo ECO oznake, kar ne pomeni, da močno škodujejo okolju. 

Pomembna je ozaveščenost ljudi do skrbi za okolje, predvsem pri tem, koliko pralnega 

sredstva stresejo v pralni stroj ter ali se držijo priporočil proizvajalca ali ne. Pomembno je 

tudi, koliko različnih pralnih in mehčalnih sredstev uporabljajo, kako pogosto perejo, na kateri 

pralni temperaturi ...  

 

2.2.3.2.2 Vrste in oblike pralnih sredstev 

Na tržišču lahko zasledimo veliko pralnih sredstev, ki imajo različne lastnosti. Vsa niso 

namenjena za pranje vseh tekstilij. Razdeljena so glede na namen pranja, vrsto tekstilij, ki se 

perejo, optimalno temperaturo pranja ... Ob veliki ponudbi pralnih sredstev se je težko 

odločiti, katero sredstvo je boljše in bo najbolj ustrezalo kriterijem pranja v posameznem 

gospodinjstvu. Pred nakupom je pomembno premisliti, kakšno sredstvo zares potrebujemo. 

Za lažjo izbiro je potrebno pralna sredstva razvrstiti v skupine.  

 

Najpomembnejša delitev je glede na njihovo obliko v praškasta (pralni praški) in v tekoča 

(tekoči detergenti) pralna sredstva. Ostale, bolj specifične delitve so: 

Univerzalna in specialna pralna sredstva 

Pralni praški: namenjeni pranju v pralnem stroju pri temperaturah od 40 °C do 95 °C. 

Optimalno delovanje je pri 60 °C. Njihove surovine so tenzidi, kombinacije kompleksantov, 

aktivna belilna sredstva, encimi za odstranjevanje encimsko razgradljivih beljakovinskih 

nečistoč in ogljikovih hidratov, celulozni derivati, optična belilna sredstva in parfumi. 

Univerzalni tekoči detergenti: imajo svoj pralni optimum med 40 °C in 60 °C. Glavna 

surovina so anionski in neionski tenzidi. Vsebujejo tudi proteaze, katerih naloga je 
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odstranjevanje encimatsko razgradljivih beljakovinskih madežev in nečistoč. Uporablja se jih 

lahko tudi za ročno pranje. 

Specialna pralna sredstva: najdemo jih v tekoči obliki. Njihov namen je optimalno 

vzdrževanje tekstilij. Kljub temu, da so brez fosfatov, po učinku pranja, kakovosti in 

obzirnosti do tekstilij presegajo brezfosfatne pralne praške. Poleg tenzidov in kompleksantov 

imajo pH vrednost naravnano za določeno vrsto vlaken. Vsebujejo tudi avivirna sredstva, 

zaradi katerih pri izpiranju ni potrebno dodajati mehčalcev. 

V to skupino spadajo tekoči detergenti specializirani za pranje volne, svile, volnenih mešanic, 

poliakrilnitrila, poliamida, poliestra ter njihovih mešanic z naravnimi vlakni, funkcionalnih 

športnih oblačil z vgrajenimi membranami, zaves iz poliestra, barvanega in tiskanega blaga ... 

(Završnik, 1994) 

 

Praškasta univerzalna pralna sredstva 

Praškasta univerzalna pralna sredstva se uporablja za pranje pri visokih temperaturah. 

Vsebujejo vse komponente, potrebne za pralni proces. Oprimalno pralno moč dosegajo pri  

95 °C. Sestavljeni so iz površinsko aktivnega pralnega sredstva, ogrodne substance, belilnega 

sredstva in pomožnega sredstva. (Šostar - Turk, 2000) 

 

Nizko temperaturna pralna sredstva 

Svojo polno pralno moč razvijejo že pri nizkih temperaturah. Ker je 60 °C optimum med 

temperaturo, pralno močjo in obstojnostjo barve, so razvili takšno univerzalno pralno 

sredstvo, s katerim se lahko (barvno in belo perilo) pere pri 60 °C. S tem se prihrani tudi pri 

energiji. (Šostar - Turk, 2000) 

 

Tekoča pralna sredstva 

Vsebujejo visok delež tenzidov. Ker so dobro topna in stabilna, ne vsebujejo ogrodnih 

substanc in belilnih sredstev. Njihovo težišče delovanja je slabo delovanje pri odstranitvi 

maščobnih in oljnih nečistoč pri temperaturi pranja do 60 °C. (Završnik, 1994) 

 

Pomožna, omakalna in mehčalna sredstva 

Mnogokrat nastanejo madeži, ki jih je pred pranjem potrebno namočiti. Uspešno se jih lahko 

odstrani z predobdelovalnimi pralnimi sredstvi. Pomembna vloga omakalnih pralnih sredstev 

je pri odstranjevanju trdovratnih in trdo fiksiranih nečistoč, saj jih med procesom nabrekanja 

vlaken zrahljajo. Ta sredstva imajo relativno visok delež tenzidov, kar pomeni, da podprejo 
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pralno delovanje pri nizkih temperaturah. Paste, ki vsebujejo mešanice topil in tenzidov, se 

uporabljajo pri zelo mastnih nečistočah. (Šostar - Turk, 2000) 

 

Dodatna sredstva 

Nekatere lastnosti tekstilij (npr. elastična togost, gladkost, lesk in trdnost namiznih prtov, 

puhast in mehak otip perila ter brisač) se med pralnim procesom poslabšajo, zato je pri 

zaključku pranja potrebno dodati končna sredstva, ki povrnejo togost in obliko.  

Mehčala se dodajajo pri zadnjem spiranju in zmanjšajo neželjene reakcije z ostanki anionskih 

tenzidov. Tako tekstilijam povrnejo mehak otip. Pri njihovem doziranju je potrebno paziti, da 

ne pride do predoziranja, saj se v tem primeru tkaninam in pleteninam zmanjša vpojnost.  

Togost in polnost tekstilij se doseže z dodajanjem naravnih trdilcev (riž, koruza, krompir) ali 

tekočih sintetičnih polimerov. (Šostar - Turk, 2000) 

 

Na tržišču lahko predvsem v zadnjih nekaj letih kupimo pralne krogle in oreščke, ki naj bi 

nadomestili kemična pralna sredstva  in imeli enake pralne rezultate. 

 

Pralni oreščki 

3-7 polovic črnih jedrc se v bombažni vrečki vstavi v boben pralnega stroja. Koliko jedrc se 

potrebuje pri pranju, je odvisno od temperature pranja in trdote vode. Pri pranju belih oblačil 

je priporočljivo dodati belilo, tj. žličko pecilnega praška, ki prepreči sivenje. Od trdote vode je 

odvisno, ali je potrebno dodati mehčalec oz. citronsko kislino, ali ne. Ker oreščki ne vsebujejo 

dišav, se lahko, za prijetnejši vonj perila, doda nekaj kapljic eteričnega olja. (Pralni oreščki, 

2012) 

 

Pralna krogla 

Je izdelek, ki ga promovirajo kot alternativo pralnih sredstev. Primerna naj bi bila za pranje 

belega in barvnega perila. Proizvajalec zagotavlja, da je enako učinkovita kot pralna sredstva, 

primerna za alergike na pralna sredstva, saj se jo lahko uporabi za od 60 do 2000 pranj, z njo 

zmanjša porabo vode, deluje enako učinkovito kot detergenti ter odstrani mikrobe in bakterije 

ter vonj perila. Prav tako naj bi bila enako učinkovita kot belila in mehčalci. Pralne krogle 

mehčajo vodo ter v vodi dvignejo pH vrednost. (Laundry ball, 2012)  

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Pralni_ore%C5%A1%C4%8Dki
http://en.wikipedia.org/wiki/Laundry_ball
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2.2.3.3 MADEŽI 

Za lažje odstranjevanje trdovratnejših madežev je pomembno, da jih poznamo. Izvor madežev 

je težko ugotoviti, če ob njihovem nastanku nismo prisotni oz. če nam lastnik umazanega 

oblačila ne pove vzroka nastanka madeža.  Za lažje čiščenje madežev je dobro vedeti, kako jih 

razvrščamo ter prepoznavamo. Pomembno je tudi, da jih odstranimo čimprej po zamazanju, 

saj se takrat  lažje in hitreje odstranijo. 

 

2.2.3.3.1 Opredelitev madežev  

»Madeži so nečistoče, ki so posledica vplivov nošenja in okolja.« (Šostar - Turk, 2005) Na 

tekstilije se nalagajo bolj ali manj ploskovno omejeno in so redko sestavljeni le iz ene vrste 

snovi.  

Glede na snov, ki prevladuje, se jih razvrsti v določeno skupino:  

o Čreslovinski (taninski) so skoraj vsi rastlinski madeži, saj vsebujejo tanin. Po njegovi 

vsebnosti izstopajo čaj, kava, kokakola, orehova lupina, pivo, sadni sokovi tobak, vino ... 

Taninski madeži so topni v kislem mediju, zato so njihovi odstranjevalci sestavljeni iz 

različnih organskih kislin, glicerina ter v kislini obstojnih površinsko aktivnih sredstev. 

o Beljakovinski so madeži živalskega izvora. Veliko beljakovin je v jajcih, kleju, krvi, 

mleku, soku mesa in želatini. Topni so v vodi in alkalijah. Njihovi odstranjevalci so 

sestavljeni predvsem iz alkalnih vodnih raztopin, z dodatkom površinsko aktivnih sredstev. 

o Sladkorni so ogljikohidratni madeži, ki jih je veliko v sadju in zelenjavi. Deli se jih na 

monosaharidne (enostavni sladkorji – sadni in grozdni sladkor) in disaharidne (sladni, 

mlečni, pesni in trsni sladkor). Ker so ti madeži vodotopni, njihovo odstranjevanje ni 

problematično. Odstrani se jih z mešanico vode in površinsko aktivnih sredstev. 

o Škrobni madeži vsebujejo polisaharid, katerga je veliko v krompirju, korenju, žitaricah in 

rižu. Ti madeži so v gospodinjstvu najpogostejši. Po zasušitvi na tkanino se jih večinoma 

odstrani enostavno s krtačenjem površine. 

o Mastni madeži so maščobe in olja, ki so rastlinskega, živalskega ali mineralnega izvora. 

Ker so v vodi netopni, se jih lahko odstrani le z organskimi topili. 

o Barvni madeži lahko vsebujejo naravna ali sintetična barvila in pigmente. Za njihovo lažje 

odstranjevanje se jih deli gleda na to, ali so topni ali netopni. V to skupino madežev 

spadajo tudi rdečila, voski, kreme za čevlje, kemični svinčniki ...  

(Šostar - Turk, 2005) 
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2.2.3.3.2 Prepoznavanje madežev 

Poleg razvrščanja madežev v skupine je za njihovo lažje prepoznavanje treba upoštevati tudi 

sledeče štiri orientacijske točke: 

o Oblika robov: Značilni močni in potemneli robovi so nastanejo pri madežih krvi, škroba, 

beljakovin, laka, oljnih barv, lepil in katrana. Manj izraziti robovi so pri maščobnih in 

oljnih madežih. 

o Otip: Ločimo jih na mehke (madeži lakov, oljnih barv, lepil) in trde madeže (beljakovinski, 

krvni in škrobni). 

o Barva: Glede na to, katere snovi jih povzročijo, se madeže po barvi razvrsti v 5 barvnih 

skupin. Mednje sodijo rumeni do rjavi (banane, čaj, kava, rja, sladkor, urin, parfum, tobak 

...), modri (jagodičevje, črnila, kemični svinčniki, barve tušev ...), zeleni (trava, črnila, 

kemični svinčniki, barve tušev ...), rdeči (šminke, laki za nohte, sokovi, rdeče vino, barve 

tušev ...), črni ali sivi (grafit, katran, nečistoče s ceste ...) 

o Vonj madeža: Mnogi madeži imajo značilen vonj, vendar se le z vonjem ne da določiti, v 

katero skupino spadajo. 

(Šostar - Turk, 2005) 

 

2.2.3.3.3 Domači pripravki za odstranjevanje madežev 

Pri pranju oblačil in odstranjevanju trdovratnejših madežev postaja pomembna priprava doma 

izdelanih čistilnih sredstev. Cilj pri njihovi pripravi je, da so okolju prijazni ter da učinkovito 

odstranijo madeže. Za vse madeže ni univerzalnega čistila.  

 

Pri odstranjevanju madežev je dobro vedeti, katera so priporočljiva pomožna sredstva. 

Mednje sodijo: 

 kuhinjske krpe in papirnate brisače 

 lesene palčke ali žličko za odstranitev skorje madežev 

 vroča voda ali para likalnika 

 brisača ali krpa za nanos pralne raztopine 

 posoda, v katero se položi tekstilijo (Šostar - Turk, 2000) 

 

Predstavila bom, kako lahko učinkovito odstranimo nekatere najpogostejše madeže, ki 

nastanejo v gospodinjstvu ter pri otroški igri. Za vse naštete madeže sem tudi preverila, ali jih 

opisana obdelava madeža res odstrani. 
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Preglednica 2: Odstranjevanje madežev na pralnih tkaninah 

 

 VRSTA MADEŽA OBDELAVA 

1 Blato 
Počakati, da se posuši in strdi. Posušenega se odstrani s suho 

krpo ali mehko krtačo. Preostanek se spere z vodo. 

2 Čokolada 

Najprej se odstrani plast čokolade, nato se madež spere z vodo. 

Po tem se ga še poškropi z limonim sokom in pusti delovati 

nekaj časa ter še enkrat spere z vodo. 

3 Flomastri 

Madeže se odstrani tako, da se tkanino obriše z mešanico kisa 

in špirita (1 : 1) ali s toplim limoninim sokom, nato izpere s 

čisto vodo. 

4 Gorčica 
Se odstrani z mlačno vodo. Če je madež trdovraten, se ga 

namaka v sodi. 

5 Kakav Se spere z vročo vodo ali pusti čez noč namočeno v slani vodi. 

6 Kava 
Se odstrani z vato, prepojeno z etilnim alkoholom, in podrgne z 

raztopino vroče milnice. Na koncu se spere še s čisto vodo. 

7 Kemični svinčnik 

Odstrani se ga z vato, prepojeno z etilnim alkoholom, vendar 

madeža ne drgnemo. Če madež še ni odstranjen, se enak 

postopek ponovi s kisom in spere z vodo. 

8 Kri 

Svež madež se spere s hladno slano vodo. Posušenega pa se za 

nekaj časa namoči v slani vodi. Nato se ga opere v milnici in 

spere s čisto vodo. 

9 Lepilo 

Največkrat se ga odstrani s špiritom in spere. Tekstilijo se 

lahko namaka v mešanici kisa in vode ali pa nanese 

odstranjevalec laka za nohte. 

10 

Maščoba (svinjska 

mast, margarina, 

maslo, jedilno olje) 

Naredi se kremasta mešanica pecilnega praška in vode, namaže 

na madež in pusti, da se posuši. Nato se previdno postrga s 

tkanine, da madež odstopi. 

11 
Paradižnikova 

omaka 

Sveže madeže se obloži z rezinami surovega krompirja in čez 

čas spere s toplo milnico. 

12 Rdeča pesa 
Takoj sprati s hladno vodo. V hladni vodi je madež 

priporočljivo namakati čez noč in ga nato oprati. 
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13 Rdeče vino 
Sveže madeže se takoj popivna, nato potrese s soljo, ki vpije 

barvo ter počaka, da se posuši. Suho sol se strese z obleke. 

14 Sadje in sadni sokovi 
Še sveže madeže se spere z vodo ter mešanico limoninega soka 

in soli. 

15 Štampiljke 
Madež se natre z limoninim sokom in soljo ter pusti delovati 

nekaj časa. Nato se ga spere. 

16 Trava 

Madež se namoči z limoninim sokom ali obriše z etilnim 

alkoholom. Kavbojke se lahko namaže z zobno pasto in pusti, 

da se posuši. Potem se opere v pralnem stroju. 

17 Vosek 

Večino se ga previdno postrga s površine. Madež se nato 

namoči s toplo vodo, nanj položi pivnik ali papirnato brisačo 

ter prelika s toplim likalnikom. Papir se menjava, dokler se 

voska ne popivna. 

18 Žvečilni gumi 
Oblačilo se zloži v plastično vrečko in za nekaj ur položi v 

zamrzovalnik. Tako se zamrznjen žvečilni enostavno odlepi. 

(Lobnik - Zorko, 1992 in Ostrop, 2009) 

 

Preverjanje resničnega učinka odstranjevanja madežev z domačimi pripravki 

Učinek predpisanih enostavnih postopkov odstranjevanja najpogostejših madežev, ki 

nastanejo v gospodinjstvu, sem preizkusila z domačimi pripravki, z eksperimentalnim delom. 

Pripravila sem 18 približno enako velikih bombažnih pravokotnikov ter naredila madeže, 

navedene v zgornji preglednici. Vsak madež sem pred čiščenjem in po čiščenju fotografirala. 

Iz slik razberemo, da nekatere trditve držijo, nekatere pa ne. Vsako tekstilijo, ki se umaže z 

zgoraj navedenimi madeži in te madeže nato odstranjuje po danih navodilih (Preglednica 2), 

je potrebno po odstranitvi madeža še oprati v pralnem stroju. 

 

1. Blato 

 

 

 

 

 

 

2. Čokolada 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 21: Madež blata (Vir: Novak, 2012) 

  

Slika 22: Madež čokolade (Vir: Novak, 2012) 
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3. Flomastri 

 

 

 

 

 

 

4. Gorčica 

 

 

 

 

 

 

5. Kakav 

 

 

 

 

 

 

6. Kava 

 

 

 

 

 

 

7. Kemični svinčnik 

 

 

 

 

 

8. Kri 

 

 

 

 

 

 

9. Lepilo 

 

 

 

 

 

 

10. Maščoba (margarina) 

 

 

 

 

 

 

11. Paradižnikova omaka 

 

 

 

 

 

 

12. Rdeča pesa 

 

 

 

 

 

  

Slika 23: Madež flomastrov (Vir: Novak, 2012) 

  

Slika 24: Madež gorčice (Vir: Novak, 2012) 

  

Slika 25: Madež kakava (Vir: Novak, 2012) 

  

Slika 26: Madež kave (Vir: Novak, 2012) 

  

Slika 27: Madež kemičnega svinčnika (Vir: Novak, 2012) 

  

Slika 28: Madež krvi (Vir: Novak, 2012) 

  

Slika 29: Madež lepila (Vir: Novak, 2012) 

  

Slika 30: Madež margarine (Vir: Novak, 2012) 

  

Slika 31: Madež paradižnikove omake (Vir: Novak, 2012) 

  

Slika 32: Madež rdeče pese (Vir: Novak, 2012) 



NOVAK, Anja (2012). Tekstilna ekologija pri gospodinjskem pouku. Diplomsko delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta 

29 
 

13. Rdeče vino 

 

 

 

 

 

 

14. Sadje in sadni sokovi 

 

 

 

 

 

 

15. Štampiljke 

 

 

 

 

 

 

16. Trava 

 

 

 

 

 

17. Vosek 

 

 

 

 

 

 

18. Žvečilni gumi 

 

 

 

 

 

 

Poleg preverjanja učinka odstranjevanja madežev z domačimi pripravki sem preizkusila tudi 

učinkovitost pranja perila z domačim pralnim sredstvom ter primerjala z učinkovitostjo pranja 

kemičnega pralnega sredstva (Priloga 2). 

 

2.2.3.4 EKONOMIČNO IN NARAVI PRIJAZNO PRANJE PERILA 

Nasveti, kako lahko pri pranju perila privarčujemo in manj onesnažujemo naravo: 

o Ob rednem umivanju in preoblačenju je smiselno oblačila razdeliti glede na njihovo 

namembnost. Del oblačil naj bo za v šolo, službo, delavnico, drug del pa za doma. Tako bo 

pranja manj, oblačila pa manj umazana ter dalj časa uporabna. 

o Pri nakupovanju oblačil je potrebno biti pozoren, da se jih lahko pere doma. Tako se 

izognemo čiščenju v kemičnih čistilnicah, ki za odstranjevanje madežev uporabljajo 

močna, pogosto okolju nevarna topila.  

  

Slika 33: Madež rdečega vina (Vir: Novak, 2012) 

  

Slika 34: Madež sadnega soka (Vir: Novak, 2012) 

  

Slika 35: Madež štampiljke (Vir: Novak, 2012) 

  

Slika 36: Madež trave (Vir: Novak, 2012) 

  

Slika 37: Madež voska (Vir: Novak, 2012) 

  

Slika 38: Madež žvečilnega gumija (Vir: Novak, 2012) 
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o Če se čisto oblačilo navzame vonja po cigaretnem dimu, ga ni potrebno prati, ampak se ga 

čez noč temeljito prezrači na vrvi za sušenje perila. 

o Ko je potrebna menjava starega pralnega stroja za novega, je pomembno, da novi ustreza 

merilom in zahtevam sodobne industrije, da ima možnost nastavitve pranja manjše ali 

večje količine perila ter da je okolju prijazen in varčen. Enako velja za sušilni stroj. Pri 

nakupu slednjega je smiselno razmisliti, ali se ga v gospodinjstvu res potrebuje, saj je za 

perilo bolje, da se suši na zraku. S sušenjem na zraku se prihrani pri porabi električne 

energije. 

o Program predpranja je nesmiseln (razen v primeru res umazanega perila), saj porabi 

dodatne količine elektrike, vode, praška, poleg tega se oblačila prej izrabijo. 

o Poleti, v času dopusta, ko je vroče in ni možnosti pranja v pralnem stroju, se lahko pere na 

roke. Vode ni treba segrevati, saj se vedro ali kad (ki naj bo po možnosti temnejše barve) z 

vodo postavi na sonce, natrese prašek ali perilo namili ter pusti nekaj časa namakati. Pri 

splakovanju perila naj se ne varčuje z vodo. Pomembno je, da se splakuje toliko časa, da je 

na koncu splakovalna voda bistra. 

o Pred pranjem oblačil je priporočljivo pogledati, kako je treba določen kos garderobe prati. 

Pomembno je, da se pere pri pravi temperaturi. Pranje perila s sodobnimi detergenti pri 

zelo visoki temperaturi je odveč. Temperatura do 60 °C večinoma zadostuje za odstranitev 

madežev. 

o Zelo trdovratne madeže je treba pred pranjem namočiti, namiliti, zdrgniti s krtačko za 

nohte ali sirkovo krtačo. 

o Belo, pisano in posebej občutljive tkanine se pere ločeno. Potrebno je paziti, da se med 

belo perilo po pomoti ne pomeša barvnega oblačila, da se belo perilo ne obarva in ni 

potrebno belilo za razbarvanje madežev. 

o Mnogi pralni praški so bolj ali manj okolju in zdravju škodljivi. Ljudje z občutljivo kožo in 

alergiki lahko to takoj opazijo in občutijo na koži rok, ki postanejo rdeče, raskave, 

razpokane, srbijo ... Pralni praški tudi dražijo njihova dihala in oči ter povzročajo kihanje, 

kašljanje ter solzenje. Zato je ob nakupu pralnega praška priporočljivo pogledati 

deklaracijo z napisanimi sestavinami praška. 

o Prašek ali tekoči detergent se uporablja le v priporočeni dozirni količini. Če je v pralnem 

stroju manj perila, se temu prilagodi tudi količino praška. 

o Lastnost perila, prepojenega z mehčalci, je slabše vsrkavanje vlage in manj temeljito 

pranje. Uporaba mehčalcev naj bo zato minimalna oz. če se le da, naj se jih ne uporablja. 
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Bolje jih je zamenjati s kisom, ki je naravno sredstvo za doseganje občutka mehkosti perila 

ter pisanemu blagu vrača lepe barve. 

o Tudi pri uporabi belil za zaprano ali pobarvano belo perilo je potrebna previdnost. Z njimi 

naj se ravna natančno po navodilu. Zaradi hlapov se jih uporablja pri odprtem oknu. 

(Lobnik - Zorko, 1992) 

 

2.3 CERTIFIKATI ZA EKOLOŠKE TEKSTILIJE 

 

Tekstilna ekologija se začne že pri razvoju in proizvodnji tekstilij. Pomembno je, da 

proizvajalci proučujejo vpliv proizvodnje na okolje skozi celoten življenjski ciklus tekstilije. 

Vanj so vključene naslednje faze: priprava in nakup surovine, proizvodnja, transport in 

embalaža za transport, uporaba, ponovna uporaba, reciklaža ter odlaganje.  

Humana ekologija vključuje certifikate za ekološko vrednotenje tekstilij in ima dve vrsti 

kriterijev njihovega razvrščanja, »eko tekstilije« in »ekološko primerne tekstilije«. Eko 

tekstilije so razvrščene po najstrožjih kriterijih, saj le-ti zahtevajo natančno upoštevanje vseh 

meril proizvodne ekologije, humane ekologije in ekologije odpadkov. Pri ekološko primernih 

tekstilijah pa je potrebno pri vsaki fazi predelave paziti, da se uporablja ekološko neoporečne 

spojine ter da tekstilije ne smejo škodljivo vplivati na uporabnika in okolje. (Gorenšek, 2006) 

 

Pri kupovanju tekstilij moramo biti pozorni na pravilno navedbo surovinske sestave in na 

ustrezno okoljsko oznako, če želimo imeti izdelek, ki najmanj obremenjuje okolje. Poleg teh 

oznak pa lahko zasledimo tudi oznake pravične trgovine in etične proizvodnje. 

 

2.3.1 OKOLJSKI ZNAKI  

 

Veliko držav ima svoje okoljske znake, ki zagotavljajo, da izdelki ustrezajo zahtevam 

njihovih standardov. Standardi so za posamezno skupino izdelkov večinoma enaki in se 

razlikujejo le v imenu in logotipu. V nadaljevanju so opisani okoljski znaki, ki se jih 

najpogosteje uporablja v Evropski skupnosti oz. so najbolj prepoznavni, saj jih pogosto 

zasledimo na oznakah proizvodov in storitev. 

 

Ecolabel ali Okoljska marjetica  

Ecolabel ali Okoljska marjetica je enoten okoljski znak na skupnem trgu EU. Agencija RS za 

okolje ga podeli prodajalcem, proizvajalcem, uvoznikom, ponudnikom storitev ter trgovcem 
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na drobno in debelo, katerih proizvodi in storitve izpolnjujejo pogoje visokih okoljskih 

standardov ter meril glede uporabnosti. Ti proizvodi so običajno čistila, aparati, izdelki iz 

papirja, izdelki za dom in vrt, obutev in tekstilni izdelki, maziva. Med storitve sodijo kampi in 

turistične nastanitvene storitve. 

Merila za dodelitev tega znaka tekstilnim izdelkom zagotavljajo nižjo porabo vode in manjše 

onesnaževanje zraka. Zagotavljajo tudi, da izdelek ni narejen z uporabo zdravju in okolju 

škodljivih kemikalij, da se pri gospodinjskem pranju ne krči ter da je barvno obstojen na 

pranje, drgnjenje, znoj in sončno svetlobo. (Spoznavanje oznak: Ecolabel ali Okoljska 

marjetica, 2011) 

 

 

 

 

 

 

Oeko-Tex standard 100  

Mednarodno združenje, ki testira tekstilne produkte, podeljuje certifikat izdelkom, ki ne 

ogrožajo zdravja. Njihovi standardi so zelo visoki, saj mora tekstilni izdelek, ki ima večji stik 

s kožo, ustrezati bolj zahtevnim merilom.  

Tekstilne izdelke razvrščajo v štiri razrede: 

- prvi razred zajema tekstilne izdelke in tekstilne igrače, ki so namenjeni otrokom do 

tretjega leta starosti (spodnje perilo, posteljnina, mehke igrače ...); 

- drugi razred zajema tekstilne izdelke, ki so v večini v neposrednem stiku s kožo 

(spodnje perilo, majice, posteljnina ...); 

- tretji razred zajema izdelke, ki so v stiku s kožo le deloma (jakne, plašči ...); 

- četrti razred zajema dekorativne materiale (zavese, preproge ...) 

 

Standard zajema še dva zahtevnejša podstandarda: 

Oeko-Tex standard 1000  

Za certifikat lahko zaprosi podjetje, ki ima s certifikatom potrjenih že vsaj 30 % svojih 

izdelkov in v svojem tekstilnem proizvodnem procesu dosega okolju prijazne kriterije. Tu so 

standardi še zahtevnejši: prepovedana je uporaba okolju škodljivih dodatkov in barvil, 

dosegati mora standarde vrednosti pri ravnanju z odpadno vodo in izpuhi, optimizirati porabo 

energije, preprečevati onesnaževanje s hrupom in prahom, zagotavljati varnost na delovnem 

 
Slika 39: Znak Okoljska marjetica 

(Vir: http://www.oznake-tekstila.si, 12. 11. 2011) 

http://www.oznake-tekstila.si/
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mestu, ne sme izkoriščati otrok za delovno silo ter mora vpeljati osnovne elemente sistema 

okoljskega upravljanja. 

Oeko-Tex standard 100 plus lahko prejmejo le proizvajalci, ki imajo vse svoje izdelke 

certificirane z obema prejšnjima standardoma (Oeko-Tex standard 100 in Oeko-Tex standard 

1000). (Jazbec, 2011) 

 

 

 

 

 

 

Global Organic Textile Standard (GOTS)  

Global Organic Textile Standard (GOTS) je vodilni svetovni standard za proizvodnjo 

ekoloških tekstilij. Za pridobitev ekološkega statusa morajo proizvajalci upoštevati celoten 

proces – od predelave surovin, prek ekološko in družbeno odgovorne proizvodnje do jasnega 

označevanja izdelkov.  

Certifikat GOTS z oznako »narejen z ekološkimi sestavinami« lahko pridobijo tekstilije, ki so 

narejene iz najmanj 70 % ekoloških in največ 10 % sintetičnih vlaken. Oznako »ekološki« pa 

pridobijo tekstilije, ki vsebujejo najmanj 95 % ekoloških vlaken. Celoten postopek predelave 

ekoloških vlaken mora biti okolju prijazen. Potrebno je upoštevati postopke za zmanjševanje 

odpadkov in izpustov, ves čas je potrebno spremljati in zapisovati uporabo kemičnih snovi, 

porabo energije, vode in odstanjevanje odpadne vode in usedlin. Pri proizvodnji ne smejo biti 

uporabljene genetsko spremenjene rastline in živali. Usnjenih izdelkov standard ne vključuje. 

(Jazbec, 2011) 

 

 

 

 

 

 

Naturtextil IVN zertifiziert BEST  

Je najzahtevnejši standard za ekološki tekstil Mednarodnega združenja za industrijo naravnih 

tekstilov (IVN) v Nemčiji. Prejmejo ga lahko le materiali, narejeni iz 100 % ekoloških vlaken. 

Pri tem je upoštevan celoten postopek proizvodnje, ki mora potekati v okviru ekoloških, 

 

Slika 41: Znak Global organic textile standard 

(Vir: http://www.ekoslovenija.si, 12. 11. 2011) 

 

Slika 40: Znak Oeko-Tex standard 

(Vir: http://www.ekoslovenija.si, 12. 11. 2011) 

http://www.ekoslovenija.si/
http://www.ekoslovenija.si/
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okolju prijaznih standardov in družbene odgovornosti. Sintetičnih vlaken (elastičnih niti, čipk) 

je pri modnih dodatkih lahko le 5 %, še to le izjemoma. Pri proizvodnji ne smejo uporabiti 

nobene snovi, ki so lahko rakotovorne, spreminjajo genetski zapis, znižujejo rodnost ali so 

strupene za zarodek. Prav tako je prepovedana uporaba vsakršnih snovi, ki so osnovane na 

kromu, bromu, kloru ali fluoridih, tj. materialih, ki niso biorazgradljivi. Prepovedana so 

sestavljena pralna sredstva, genetsko spremenjeni organizmi, pri predenju so dovoljeni le 

parafini in parafinska olja. Odpadna voda mora biti redno nadzorovana. Tiskane barve so na 

vodni osnovi ali na osnovi naravnih olj. Izdelek ne sme biti pakiran v embalaži, ki vsebuje 

PVC. Poleg vseh teh zahtev mora vsaka proizvodnja dosegati tudi socialne standarde. (Jazbec, 

2011) 

 

 

 

 

 

 

OSTALI POMEMBNEJŠI ZNAKI V POSAMEZNIH EVROPSKIH DRŽAVAH 

Modri angel (Der Blaue engel)  

Je znak, ki je med najstarejšimi okoljskimi oznakami v Evropi in ga uporabljajo po celem 

svetu. Kriteriji zahtevajo, da izdelek ne vsebuje rakotvornih ali halogeniranih organskih 

sestavin, formaldehida in drugih škodljivih snovi. (Jazbec, 2011) 

 

 

 

 

 

 

Beli labod  

Načrt okoljskega označevanja, ki vrednoti vpliv izdelka na okolje v (njegovem) celotnem 

življenjskem krogu. Izdelki, ki imajo ta znak, morajo ustrezati določenim kriterijem, 

namenjenim posameznim skupinam izdelkov. (Nordic ecolabelling, 2011) 

 

  

 
Slika 42: Znak za naravni tekstil  

(Vir: http://www.ekoslovenija.si, 12. 11. 2011) 

 
Slika 43: Znak Modri angel 

(Vir: http://www.ekoslovenija.si, 12. 11. 2011) 

http://www.ekoslovenija.si/
http://www.ekoslovenija.si/
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Textile exchange 

Je neprofitna organizacija, ki se zavzema za spodbujanje rasti industrije ekološkega bombaža, 

poznana je tudi pod imenom The Organic exchange. Ustanovitelji organizacije (Coop, Cutter 

& Buck, Hess Natur, Marks and Spencer, Mountain Equipment Cooperative, Nike, Norm 

Thompson, Otto Versand, Patagonia in Timberland) so se odločili, da bodo v svojo tekstilno 

ponudbo vključili tudi ekološki bombaž.  

Organizacija vključuje dva programa certificiranja, The Organic exchange (OE) Blended 

Standard in OE 100 Standard. Prvi standard je namenjen tekstilu »mešanega« porekla. Za 

njegovo pridobitev mora tekstil vsebovati vsaj 5 % ekološko pridelanega bombaža. Drugi 

standard pa je namenjen tekstilijam, ki vsebujejo 100 % ekološko pridelanega bombaža. 

(Organic Exchange Certification, 2011)  

 

 

 

 

 

 

Swiss Organic Fabrics (SOF)  

Je kvaliteta najvišje švicarske kakovosti. Osnovne surovine so naravna vlakna, ki jih gojijo po 

strogih okoljskih smernicah. Vse stopnje proizvodnje morajo upoštevati nazdorovane in 

zavezujoče okoljske standarde ter biti potrjene s strani GOTS (the Global Organic Textile 

Standard). Tkanine so v celoti proizvedene ekološko, saj so vsi proizvodni koraki, razen 

bombaža, narejeni v Švici. Emisije CO2 so v proizvodnji zelo nizke. (The Swiss Organic 

Fabrics philosophy, 2011) 

 

 

 

 

 
Slika 44: Znak Beli labod 

(Vir: http://www.nordic-ecolabel.org/, 12. 11. 2011) 

  

Slika 45: Znak Textile exchange 

(Vir: http://www.ekoslovenija.si, 12. 11. 2011) 

 

Slika 46: Znak Swiss organic fabrics 

(Vir: http://swissorganicfabrics.com/en/, 7. 12. 2011) 

http://www.nordic-ecolabel.org/
http://www.ekoslovenija.si/
http://swissorganicfabrics.com/en/
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AIAB  

Je znak za ekološki tekstil, ki v procesu ni bil beljen s klorovim belilom ter v proizvodnem  

procesu niso bile uporabljene snovi s težkimi kovinami.  (Jazbec, 2011) 

 

 

 

 

 

I.W.T.O. (International Wool Textile Organization)  

»Neodvisna mednarodna organizacija za volnene tkanine, ki zagovarja interese proizvodnje 

volne in njenega trgovanja po vsem svetu.« (Jazbec, 2011) 

 

 

 

 

BLUESIGN  

Je švicarski tekstilni standard, ki zagotavlja dobro upravljanje z viri med proizvodnjo, skrb za 

čistost izpustov vode in zraka, neogroženost varnosti in zdravja delavcev na delovnem mestu 

ter varnost tekstilnih izdelkov za potrošnike. (Jazbec, 2011) 

 

 

 

 

 

BCI  

»Inciativa za boljši bombaž, ki je namenjena promoviranju izboljšav ključnih okoljskih ter 

družbenih posledic gojenja bombaža po vsem svetu. Zavzema se za bolj trajnostno gojenje 

(ekonomsko, okoljsko in družbeno). Njeni člani so proizvajalci in trgovci H&M, IKEA, 

Marks & Spencer, C&A, blagovne znamke (Adidas, Levi Strauss & Co, Nike ...).« (Jazbec, 

2011) 

 

 

 

 

 

Slika 47: Znak AIAB 

(Vir: http://www.ekoslovenija.si, 12. 11. 2011) 

 

Slika 48: Znak I.W.T.O. 

(Vir: : http://www.ekoslovenija.si, 12. 11. 2011) 

 
Slika 49: Znak Bluesign 

(Vir: http://www.ekoslovenija.si, 12. 11. 2011) 

 

Slika 50: Znak BCI 

(Vir: http://www.ekoslovenija.si, 12. 11. 2011) 

http://www.ekoslovenija.si/
http://www.ekoslovenija.si/
http://www.ekoslovenija.si/
http://www.ekoslovenija.si/
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2.3.2 PRAVIČNA TRGOVINA 

 

2.3.2.1 PREDSTAVITEV (Kaj je pravična trgovina?) 

»Pravična trgovina je trgovinsko partnerstvo, ki temelji na dialogu, transparentnosti ter 

spoštovanju in si prizadeva za večjo enakopravnost v mednarodni trgovini. Prispeva k 

trajnostnemu razvoju s tem, da ponuja boljše možnosti za prodajo in zagotavlja pravice 

marginaliziranih proizvajalcev in delavcev. Organizacije, ki se ukvarjajo s pravično trgovino, 

se ob podpori potrošnikov aktivno vključujejo v podpiranje proizvajalcev, osveščanje in 

organiziranje kampanj za spremembe v pravilih in praksi konvencionalne mednarodne 

trgovine.« (Fair trade, 2011) 

 

2.3.2.2 NAČELA PRAVIČNE TRGOVINE 

Vse članice Svetovne pravičnotrgovinske organizacije morajo upoštevati načela pravične 

trgovine: 

1. »Vzpostavljanje možnosti za ekonomsko marginalizirane proizvajalce (pravična 

trgovina kot strategija za odpravljanje revščine in spodbujanje trajnostnega razvoja). 

2. Transparentnost in preglednost finančnega poslovanja (pošteno in odprto poslovanje 

med vsemi vpletenimi partnerji). 

3. Krepitev proizvajalcev (razvijanje znanja proizvajalcev in njihove neodvisnosti). 

4. Promocija pravične trgovine (ozaveščanje javnosti o pravični trgovini, obveščanje 

potrošnikov o izdelkih, njihovih proizvajalcih in razmerah, v katerih so bili izdelani). 

5. Pravično plačilo (zagotavljanje pravičnega plačila proizvajalcem, ki se določi preko 

dialoga in krije stroške proizvodnje ter dela – po možnosti tudi predujem). 

6. Enakopravnost spolov (delo žensk je primerno ovrednoteno in nagrajeno). 

7. Primerne delovne razmere (zagotavljanje varnih in zdravih delovnih razmer v skladu z 

mednarodno delovno zakonodajo in lokalnimi normami). 

8. Prepoved otroškega dela (spoštovanje Konvencije Združenih narodov o pravicah otrok 

kot tudi lokalnih družbenih norm). 

9. Spoštovanje okolja (zagotavljanje, da so materiali, izdelki in prevoz narejeni ob skrbi 

za okolje). 

10. Dolgoročno trgovinsko partnerstvo (osredotočenje na pošten in kontinuiran odnos).« 

(Fair trade, 2011) 

 

http://www.odjuga.si/fair_trade.php
http://www.odjuga.si/fair_trade.php
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2.3.2.3 NAJPOMEMBNEJŠA ORGANIZACIJA IN ZNAK PRAVIČNE TRGOVINE 

Dokaz, da je bil izdelek izdelan, pridelan ter prodan po načelih in standardih pravične 

trgovine, je ustrezno potrdilo oz. oznaka. Svetovno prepoznavni in priznani sta dve oznaki: 

World Fair Trade Organization Mark (WFTO) – znak Svetovne pravičnotrgovinske 

organizacije – in Fairtrade label (FLO) – oznaka, ki jo podeljuje Mednarodna organizacija za 

označevanje izdelkov pravične trgovine, ki pa, kljub temu, da se uporabljata na istem tržišču, 

pomenita dva različna pristopa certificiranja in nadzorovanja. (Fair trade, 2011) 

Znak Svetovne pravičnotrgovinske organizacije (WFTO) lahko pridobijo in uporabljajo 

organizacije, ki so na vseh področjih svojega delovanja 100-odstotno zavezane načelom in 

standardom pravične trgovine, vključujoč delovne razmere, transparentnost poslovanja, 

pravično plačilo, spoštovanje okolja, enakopravnost med spoloma, prepoved otroškega dela in 

drugo. Ta znak se ne uporablja za označevanje izdelkov, pač pa organizacijam omogoča 

razlikovanje od ostalih komercialnih ter drugih pravičnotrgovinskih podjetij in organizacij. 

(Fair trade, 2011) 

Oznaka Mednarodne organizacije za označevanje izdelkov pravične trgovine (Fairtrade 

Labeling Organization – FLO) se uporablja za označevanje izdelkov in je od leta 1997 

vključena v Mednarodno organizacijo za označevanje izdelkov pravične trgovine, ki danes 

upravlja in vodi certifikacijski sistem standardov proizvajanja, trgovanja in označevanja 

večinoma potrošniških izdelkov. (Fair trade, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.4 OSTALE ORGANIZACIJE 

GoodWeave/ Rugmark International (RMI) 

Je mednarodna nevladna organizacija, ki se zavzema za odpravljanje nezakonitega otroškega 

dela v industriji ročne izdelave preprog ter otrokom v Indiji in Nepalu ponuja možnosti 

izobraževanja. (Koszewska, 2011) 

  

    

Slika 51: Znak WFTO in FLO 

(Vir: http://www.odjuga.si/index.php, 3. 12. 2011) 

http://www.odjuga.si/fair_trade.php
http://www.odjuga.si/fair_trade.php
http://www.odjuga.si/fair_trade.php
http://www.odjuga.si/index.php
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Care & Fair-Siegel  

Je pobuda proti nezakonitemu otroškemu delu in podpora ljudem, ki delajo v proizvodnji 

preprog v Indiji, Nepalu in Pakistanu. (Koszewska, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

EFTA (the European Fair Trade Association)  

Je zveza enajstih uvoznikov pravične trgovine v devetih evropskih državah (Avstriji, Belgiji, 

Franciji, Nemčiji, Italiji, Nizozemski, Španiji, Švici in Veliki Britaniji). (Koszewska, 2011) 

 

 

 

 

 

 

Clean Clothes Campaign  

Je zveza organizacij v trinajstih evropskih državah. Njeni člani vključujejo zvezo trgovin in 

NGO-jevo pokrivanje spektra perspektiv in zanimanj, kot so ženske pravice, zagovarjanje 

potrošnikov in zmanjšanje revščine. (Koszewska, 2011) 

 

 

 

 

 

 

Fair Wear Foundation  

Je neodvisna in neprofitna fundacija, katere naloga je izboljšati delovne pogoje v tekstilni 

industriji. (Koszewska, 2011) 

 

Slika 53: Znak Care & Fair-Siegel 

(Vir: Koszewska, 2011) 

 

 

Slika 55: Znak Clean clothes campaign 

(Vir: Koszewska, 2011) 

 
Slika 54: Znak EFTA 

(Vir: Koszewska, 2011) 

 

 

Slika 52: Znak GoodWeave 

(Vir: Koszewska, 2011) 
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Odjuga (pravično trgovinska zadruga) 

Je slovenska  neprofitna organizacija, ki 95 % dobiček namenja Razvojnemu skladu. Njena 

osnovna dejavnost je prodaja izdelkov umetne obrti in unikatov. (Odjuga, 2011) 

 

 

 

 

 

2.4 RECIKLIRANJE TEKSTILNIH MATERIALOV  

 

»Nekoč so bile tekstilije dragocene trajne dobrine. Bile so skrbno obdelane, negovane, 

zakrpane in do zadnjega koščka znova uporabljene. Danes zaradi številnih akcijskih ponudb 

in hitrega spreminjanja mode, večina oblačil, ki so bila celo le enkrat nošena, pristanejo v 

smeteh.« (Mataič, 2010) 

Trenutno so tekstilni izdelki najhitreje rastoči odpadki v EU in se bodo, če se to ne bo 

spremenilo, še povečevali. Zmanjšanje tekstilnih odpadkov bi prineslo manjšo potrebo po 

večjih odlagališčih, varčevanje z energijo ter zmanjšanje onesnaževanja. V Slovenijo se vsako 

leto uvozi tone oblačil in hišnega tekstila. Podatek iz leta 2006, ko je bilo uvoženih malo več 

kot 18.000 ton tekstilij, kar je približno 9 kg na osebo ter 1.114 ton ločeno zbranih odpadnih 

tekstilij (nekaj več kot 0,5 kg na osebo), nam pove, da se mora na tem področju še veliko 

urediti. (Tovarna dela Tekstil, 2011) 

 

2.4.1 RAVNANJE Z UPORABNIMI OBLAČILI 

 

Za preprečevanje polnjenja odlagališč z nepotrebnimi odpadki, med njimi tudi tekstilnimi, je 

potrebno osvestiti ljudi. Takšno osveščanje je trd oreh, saj na žalost še mnogi menijo, da je 

izrabljene tekstilije mogoče le odvreči v smeti. Tudi v Sloveniji so se začele pojavljati in 

uveljavljati akcije zbiranja in osveščanja ljudi o tej problematiki. 

 

Slika 56: Znak Fair wear fundation 

(Vir: Koszewska, 2011) 

 

Slika 57: Znak Odjuga 

(Vir: http://www.odjuga.si/index.php, 3. 12. 2011) 

http://www.odjuga.si/index.php
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2.4.1.1 IZMENJAVA IN ZBIRANJE OBLAČIL 

V Sloveniji se je začel v začetku leta 2011 izvajati projekt Tovarna dela Tekstil, s katerim 

želijo vzpostaviti sistem zbiranja rabljenih oblačil in hišnih tekstilij ter s tem zmanjšati 

količine tekstilnih odpadkov (Tovarna dela Tekstil, 2011). V okviru tega projekta poteka 

vsako zadnjo sredo v mesecu v okoljskem centru v Ljubljani t. i. zmenek z drugo obleko. 

Vsak obiskovalec mora s seboj prinesti pet oblačil, modnih dodatkov ali hišnih tekstilij, ki jih 

lahko zamenja za pet drugih tekstilij, za katere meni, da jih potrebuje. Prav tako prirejajo 

razne delavnice, kjer preoblikujejo stara oblačila v nova. 

Z zbiranjem oblačil se ukvarja tudi podjetje Zoltan. Podjetje med drugim sodeluje z 

osnovnimi šolami. Dostavlja kontejnerje, v katere lahko učenci odložijo še uporabljena 

rabljena oblačila in tekstilije, ki niso več uporabne, vendar primerne za predelavo. (Zoltan, 

2011) 

 

Obe podjetji zbirata vse vrste tekstilij:  

 dnevna oblačila in oblačila za prosti čas ( hlače, krila, bluze, srajce, brezrokavnike, 

obleke, suknjiče, blazerje, puloverje, jopice);   

 nosečniška oblačila; 

 oblačila za močnejše postave; 

 spodnje perilo; 

 športna oblačila (trenerke, trikoje,T- majice); 

 večerna oblačila (obleke, smokinge); 

 vrhnja oblačila (plašče, jakne, bunde); 

 modne dodatke (nakit, rute, pasove, torbice in torbe); 

 usnjene izdelke; 

 hišne tekstilije (posteljnino, rjuhe, pregrinjala, odeje, brisače, prte in zavese); 

 igrače; 

 obutev v paru. (Tovarna dela Tekstil,2011) 

 

Seveda to nista edini rešitvi za odlaganje rabljenih tekstilij. Z zbiranjem se ukvarjajo tudi 

humanitarne organizacije (Rdeči križ, Karitas). Prek njih se je mogoče povezati z družinami, 

ki potrebujejo tekstilije. Obstaja tudi spletna stran, http://www.podarimo.si/, kjer je mogoče 

objaviti oglas, da podarjamo, česar ne potrebujemo več.  

 

http://www.podarimo.si/
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2.4.1.2 TRAJNOSTNA MODA 

»Koncept trajnostne mode je širok. Je nadpomenka za oblačila, narejena z upoštevanjem 

standardov okolju prijaznega oblikovanja (eco-fashion), oblačila, izdelana iz organskih 

materialov (organic fashion), oblačila, narejena iz recikliranih materialov (recycled fashion) 

in predelana rabljena oblačila (second-hand clothes).« (Štrukelj, 2010) 

Večina kupcev oblačil meni, da so bombaž, lan in konoplja okolju prijaznejši od kemičnih 

materialov. Takšno mnenje je napačno, saj se za rast bombaža porabi velike količine vode in 

okolju škodljivih pesticidov. Prav tako se veliko energije in vode porabi pri izdelavi tekstilij 

in oblačil iz naravnih surovin.  

Oblikovalci oblačil postajajo vedno bolj okoljsko ozaveščeni in tisti, ki si prizadevajo za 

takšno modo, pri izdelavi upoštevajo celoten krog izdelka, od proizvodnje, distribucije in 

uporabe do zavrženja. Mnogi življenjsko dobo oblačilom podaljšajo tudi s predelavo in 

preoblikovanjem starih oblačil ter ostankov, ki jih zberejo na boljšjih trgih, trgovinah z 

rabljenimi oblačili in v povezavi s tekstilnimi tovarnami. Mnoge modne blagovne znamke si 

prizadevajo upoštevati načela pravične trgovine ter se povezujejo z lokalnim gospodarstvom 

in domačo obrtjo. (Štrukelj, 2010) 

 

Pri visoki modi je pomembno omeniti nekatere uveljavljene oblikovalce, ki se ukvarjajo s 

trajnostno modo in s tem spodbujajo tudi druge ter poskušajo trajnostne izdelke približati 

kupcem. S tem pa postavljajo mejnike okolju prijaznih modnih izdelkov.  

 Martin Margiela je nizozemski avantgardni oblikovalec, ki za izdelavo svojih 

unikatnih oblačil uporablja zavržena oblačila in modne dodatke. (Štrukelj, 2010) 

 Christoph Reaburn je oblikovalec iz Londona, ki za svoje kolekcije uporablja stare 

vojaške uniforme in tkanine vojaških padal. (Štrukelj, 2010) 

 From somewhere je blagovna znamka, kjer za proizvodnjo svojih oblačil uporabljajo 

izključno ostanke krojenja in poškodovane tkanine, ki jih večje tovarne zavržejo. 

(Štrukelj, 2010) 

 Rebeca Earley oblikuje oblačila, ki se jih lahko po njenih navodilih preoblikuje, ko se 

jih naveliča. Tako se jih uporablja dlje časa. »Razvila je tudi postopke tiskanja, ki ne 

onesnažujejo vode in za katere porabimo minimalno količino energije.« (Štrukelj, 

2010) 
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 »Issey Miyake, japonski oblikovalec, je z uporabo sodobne tehnologije ustvaril 

pletenino, iz katere lahko kupec sam izreže oblačilo po svojih željah. Za izdelavo 

končnega izdelka ni potrebno krojenje in šivanje.« (Štrukelj, 2010) 

 

2.4.1.3 OZAVEŠČANJE UČENCEV 

Pomemben korak pri ozaveščanju ljudi o količini tekstilnih odpadkov ter uporabnosti oblačil, 

primernih za nošenje, lahko naredijo učitelji v osnovnih šolah, kjer učence informirajo in 

usmerjajo, kaj lahko storijo za zmanjšanje tekstilnih odpadkov. Učenci se tako seznanijo, kam 

lahko oddajo odvečna in premajhna oblačila, če ne vedo kam z njimi. Učitelji gospodinjstva 

lahko v okviru naravoslovnih dni organizirajo zbiranje starih oblačil. Na to temo se lahko 

izvede delavnico, kjer učenci sami predelajo ponošena oblačila v nova. Na področju 

recikliranja tekstilij in oblačil je veliko možnosti za ustvarjanje, kreativnost in uporabo 

domišljije učencev. 

Namen delavnic s področja gospodinjstva je tudi naučiti učence, da se lahko oblačilom s 

primerno nego in vzdrževanjem podaljša življenjska doba ter da je priporočljivo kupovati 

kakovostna oblačila, ki so bolj trpežna, večstransko uporabna in dalj časa ohranijo lep videz. 

Pomembno je tudi ozaveščanje učencev o odgovornosti do nakupov tekstilij in oblačil. Le-ti 

naj bodo premišljeni. Pred nakupom naj napišejo seznam, kaj zares potebujejo in se med 

nakupovanjem tega seznama tudi držijo. Tako bodo porabili manj denarja in verjetno kupili 

tudi kakovostnejše izdelke.  

 

2.4.2 RAVNANJE S TEKSTILNIMI ODPADKI 

 

Vse tekstilije niso primerne za ponovno ali nadaljnjo uporabo, zato jih je potrebno ustrezno 

predelati. Tekstilni odpadki nastajajo pred oz. pri izdelavi tekstilij ter po njihovi uporabi. Za 

obe vrsti odpadkov je potrebno vedeti, kako se jih predela.  

Tekstilni odpadni material pred uporabo reciklirajo v sekundarne surovine za avtomobilsko, 

pohištveno, papirno in druge vrste industrije. V slovenski tekstilni industriji letno nastane od 

5000 do 6000 ton odpadkov. 30 % teh odpadkov konča na odlagališčih, kar je obremenjujoče 

za okolje. 

Tekstilni odpadni material se po uporabi v veliki meri reciklira kot »material iz druge roke«. 

Tekstilije, ki za to niso več primerne, reciklirajo v vlakna za ponovno uporabo, velik del pa 

konča na odlagališčih. (Mataič, 2010) 
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Možnosti recikliranja tekstilnih materialov 

Postopki recikliranja tekstilnih materialov obsegajo zbiranje, čiščenje in predelavo ter so 

odvisni od vrste materiala, ki se ga želi ponovno predelati, kakovosti sekundarne surovine, ki 

se jo želi pridobiti in od trenutnih tehničnih možnosti. Postopki recikliranja so zapleteni in 

dolgotrajni. Ob tem je potrebno upoštevati zakone o varstvu okolja ter odlaganju odpadkov. 

(Mataič, 2010) 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Ponudba tekstilij in oblačil močno presega potrebe. Na področju tekstilstva in oblačilstva je 

potrošništvo zelo razvito. Po drugi strani se hkrati krepi okoljska zavest, sedanja ekonomska 

kriza pa zahteva odgovornejše nakupovanje. Mediji (televizija, časopisi, reklame) nas zasipajo 

z informacijami o številnih novih pralnih sredstvih, ki naj bi bila boljša od že obstoječih. V 

trgovinah lahko zasledimo vedno več tekstilij in oblačil z oznako EKO (EKO-bombaž, EKO-

volna). 

Z anketnim vprašalnikom sem želela ugotoviti, kako anketiranci in njihovi starši pripomorejo 

h čistejšemu okolju, koliko in kakšna pralna sredstva uporabljajo, kako pogosto perejo oz. 

kako poskrbijo, da je njihovo pranje tekstilij varčno in okolju prijazno. Zanimalo me je tudi, 

kako dobro so med poukom gospodinjstva osvojili znanje o pravilni negi in vzdrževanju 

tekstilij glede na njihovo surovinsko sestavo in namen uporabe ter kako dobro poznajo 

ekološke oznake. Želela sem tudi ugotoviti, kakšne so njihove nakupovalne navade. 

 

3.2 CILJI 

1. Ugotoviti, ali učenci znajo pravilno razvrstiti simbole za nego tekstilij. 

2. Ugotoviti, kako učenci skrbijo za ekološko pranje oblačil. 

3. Ugotoviti, iz katerih materialov so najpogosteje izdelana oblačila učencev in ali 

prevladujejo naravni materiali. 

4. Ugotoviti, ali bi učenci znali odstraniti različne madeže iz oblačil na ekološki način – 

brez agresivnih pralnih sredstev. 

5. Ugotoviti, koliko različnih pralnih sredstev učenci uporabljajo v njihovem 

gospodinjstvu in katera so sredstva, ki jih uporabljajo (mehčalci, pralni prašek, tekoče 

pralno sredstvo ...). 

6. Ugotoviti, ali se učenci pred nakupom oblačila pozanimajo o surovinski sestavi 

izdelkov in kaj/kateri dejavnik najbolj vpliva na nakup. 

7. Ugotoviti, ali so učenci zadovoljni s pridobljenim znanjem glede nege tekstilij 

(čiščenje madežev, pranje ...), predvsem z ekološkega vidika. 
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3.3 HIPOTEZE 

H1: Večina anketirancev zna pravilno razvrstiti simbole za nego tekstilij za naštete tekstilije.  

H2: Večina anketirancev pozna načine, kako lahko z ekološkim pranjem privarčujemo. 

H3: Anketiranci se pri nakupu oblačila najpogosteje odločijo za naravne surovine, med 

katerimi vsaj 80 % prevladuje bombaž.  

H4: Anketiranci večinoma ne poznajo v anketnem vprašalniku navedenih načinov 

odstranjevanja madežev brez agresivnih sredstev.   

H5: Večina anketirancev najprej preveri ceno izdelka in se šele nato odloči za nakup.  

H6: Večina anketirancev pred nakupom tekstilije/oblačila preveri njegovo surovinsko sestavo. 

 

3.4 METODE DELA 

3.4.1 Pripomočki 

Za tehniko zbiranja podatkov sem uporabila anonimni anketni vprašalnik. Prva tri vprašanja 

so bila namenjena pridobivanju demografskih podatkov o anketirancih (spol, razred in 

starost). Vprašalnik vsebuje vprašanja zaprtega tipa (4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 13. in 14. 

vprašanje) in odprtega tipa (7. in 12. vprašanje).  

 

3.4.2 Postopek zbiranja podatkov 

Na podlagi študija domače in tuje literature sem oblikovala anketni vprašalnik, ki sem ga 

oktobra 2011 razdelila učiteljicam gospodinjskega pouka. Učiteljice so vprašalnike svojim 

učencem razdelile med šolsko uro. Tako so imeli vsi učenci enake pogoje izpolnjevanja. 

Dvema učiteljicama sem ankete izročila osebno, eni sem jih poslala po pošti in ji priložila 

kuverto s poštno znamko. Skupaj sem oddala 185 anket. Vrnjene sem dobila vse, vendar je 

bilo 23 anket nepravilno izpolnjenih. 

 

3.4.3 Obdelava podatkov 

Anketne podatke sem zbirala in obdelala v programu excel. Statistične povezave med 

spremenljivkami sem izračunala s pomočjo statističnega programa SPSS. Podatki so prikazani 

v obliki frekvenčnih tabel in grafov. Izračunala sem tudi hi-kvadrat (χ
2
).  

 

3.4.4 Demografski podatki 

Željena ciljna populacija so bili učenci šestega, sedmega in osmega razreda. V raziskavi je 

sodelovalo 75 dečkov (46,3 %) in 87 deklic (53,7 %) iz OŠ Toneta Čufarja Jesenice, OŠ 

Sostro in OŠ Janka Kersnika Brdo pri Lukovici. Število učencev po razredih je bilo približno 
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enako: 56 (34,6 %) učencev v šestem razredu, 52 (32,1 %) učencev v sedmem razredu in 54 

(33,3 %) učencev v osmem razredu. 

 

 

V raziskavi je sodelovalo več deklet (Graf 1); v osmem razredu je sodelovalo enako število 

dečkov in deklic (27 oz. 16,7 %), v sedmem 23 (14,2 %) dečkov in 29 (17,9 %) deklic ter v 

šestem 25 (15,4 %) dečkov in 31 (19,1 %) deklic.  

 

Za anketiranje učencev višjih razredov devetletne osnovne šole sem se odločila, ker učenci 

petega razreda v času anketiranja na programu še niso imeli tekstilnih vsebin.  

Z raziskavo sem želela ugotoviti, koliko znanja s področja tekstilstva, pridobljenega v petem 

razredu, učenci ohranijo. 

 

 

3.5 REZULTATI Z RAZLAGO 

3.5.1 Znaki za vzdrževanje 

S pomočjo anketnega vprašanja sem želela ugotoviti znanje anketirancev o vzdrževanju 

tekstilij in oblačil. Anketiranci so morali za navedene tekstilije predpisati pravilno 

vzdrževanje. V pomoč so imeli preglednico s simboli za nego. Zanimalo me je, ali vedo, 

kakšno vzdrževanje je običajno predpisano za določene tekstilije. Izbrala sem tekstilije, ki so 

v gospodinjstvu v uporabi vsak dan. 
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Graf 1: Razdelitev anketirancev po razredu in spolu 
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Graf 2: Poznavanje simbolov za nego tekstilnih izdelkov 

 

Rezultate sem uredila glede na razred, saj me je poleg tega, ali učenci na splošno znajo 

pravilno predpisati vzdrževanje, zanimalo tudi, kako se znanje s področja tekstilstva ohrani 

oz. izgubi skozi leta šolanja. Pri vsaki tekstiliji je naveden odstotek pravilnih (P) in 

nepravilnih (N) odgovorov. Iz Grafa 2 lahko razberemo, da učenci osmega razreda bolje 

poznajo simbole za vzdrževanje zaves in brisač od učencev šestega in sedmega razreda. 

Znanje učencev šestega in sedmega razreda je približno enako. Večina učencev ne pozna 

simbolov za nego tekstilij in oblačil oz. jih ne zna pravilno uporabljati. 

 

Hipotezo H1: »Večina anketirancev zna pravilno razvrstiti simbole za nego tekstilij za 

naštete tekstilije« na podlagi dobljenih rezultatov zavrnem. 

 

3.5.2 Ekološke oznake 

Tekstilije in oblačila so opremljeni z različnimi okoljskimi oznakami. Anketiranci so 

prepoznavali devet možnih okoljskih znakov, od katerih jih lahko sedem zasledimo na 

etiketah tekstilij. Dveh znakov (Evropski znak za ekološki proizvod (5.f) in znak za 

recikliranje (5.i)) se ne uporablja za označevanje tekstilij. Anketiranci so morali obkrožiti vse 
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črke pred znaki, za katere so menili, da so uporabni za označevanje tekstilij in oblačil. 

Zanimalo me je, kako dobro poznajo ekološke oznake tekstilij in oblačil. 

 

Iz Grafa 3 lahko razberemo, da večina anketirancev ni obkrožila ustreznega znaka. Izjema je 

znak »fair wear fundation« (5.h), za katerega se je odločilo kar 114 (70,4 %) anketirancev, saj 

je ime fundacije omenjeno že v logotipu.  

Za znak »Evropski znak za ekološki proizvod« (5.f), ki se ne pojavlja pri označevanju oblačil, 

se je odločilo 30 (18,5 %) anketirancev. Da se znak za recikliranje (5.i) uporablja pri 

označevanju oblačil, se je odločilo kar 65 (40,1 %) anketirancev. 

Iz rezultata razberemo, da učenci slabo poznajo ekološke oznake. Na podlagi tega sklepam, da 

imajo ob nakupovanju tekstilij, pridelanih in izdelanih po ekoloških standardih, težave ali pa 

morda ta kriterij še ni pomemben pri nakupu. 

 

Legenda: 

5.a: oeko-tex standard 100 

5.b: modri angel 

5.c: beli labod 

5.d: okoljska marjetica 

5.e: textile exchange (tekstilna izmenjava) 

5.f: evropski znak za ekološki proizvod 

5.g: I.W.T.O. 

5.h: fair wear fundation 

5.i: znak za recikliranje 
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Graf 3: Poznavanje ekoloških oznak 
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3.5.3 Oblačila iz odpadne embalaže 

Anketirancem sem zastavila vprašanje, iz katere odpadne embalaže lahko naredimo oblačila, 

ker me je zanimalo njihovo znanje s tega področja. Na voljo so bili štirje možni odgovori: 

tetrapak, plastenka, pločevinka, ALU-folija. Pravilen je bil le plastenka. 

Večina (118 oz. 72,8 %) se jih je odločila za napačnega. Le 44 (27,2 %) jih je obkrožilo, da je 

odpadna embalaža, iz katere lahko naredimo oblačila, plastenka. Za pravilni odgovor se je 

odločilo enako število fantov in deklet. 

 

Preglednica 3: Poznavanje možnosti proizvodnje oblačil iz plastenk 

 

Ali veste, iz katere 

odpadne embalaže lahko 

naredimo oblačila 

fantje dekleta skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

pravilno 22 13,6 22 13,6 44 27,2 

nepravilno 53 32,7 65 40,1 118 72,8 

skupaj 75 46,3 87 53,7 162 100 

 

3.5.4 Načini ekološkega pranja 

Za odprto vprašanje sem se odločila, ker me je zanimalo znanje in splošna razgledanost 

anketirancev o varčnem in ekološkem pranju. Anketiranci so lahko napisali vse možne načine 

ekološkega pranja, ki so se jih v času reševanja ankete spomnili. Število odgovorov na 

anketiranca se je gibalo od 0 do 7. 

 

68 (26,8 %) anketirancev meni, da je najboljši način »ekološkega« pranja ročno pranje z malo 

vode in praška. Sledi mu strojno pranje z manjšo količino praška (35 anketirancev). Med 

prevladujočimi načini je tudi uporaba eko pralnih praškov (21 anketirancev). Sledi mu pranje 

večje količine perila, tj. pranje polnega pralnega stroja zaradi prihranka vode in elektrike (20 

anketirancev). Način pranja, ki izstopa, je tudi pranje z eko/bio pralno kroglo (17 

anketirancev). Pod »ostalo« so združeni odgovori, ki so se pojavljali pri manj kot 10 (3,9 %) 

anketirancih. Podobne odgovore sem združila in dobila tri skupine. 

 

V 1. skupini so odgovori, ki pozivajo k varčnejši porabi elektrike in vode. Ti odgovori so:  

- pred sušenjem stresemo majice, da jih ni treba likati; 

- ne uporabljamo sušilca/ sušenje na zraku; 
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- uporabljamo bolj varčne pralne stroje; 

- pazimo, da čim manj umažemo, da ni treba toliko prati/ ponosimo čim manj oblačil; 

- ne peremo oblek vsak dan; 

- majico nosimo večkrat, peremo manj; 

- peremo oblačila, ki potrebujejo pranje; 

- ne peremo čistega perila; 

- peremo ob nedeljah (ob vikendih), ko je poceni tok; 

- se ravnamo po navodilih na etiketi na oblačilih. 

 

V 2. skupini so odgovori, ki pozivajo h zmerni in ekološki uporabi pralnih sredstev. To so:  

- peremo s kisom; 

- peremo s pralni oreški; 

- uporabljamo naravno milo; 

- ne uporabljamo veliko belila; 

- ujamemo deževnico in jo prekuhamo za pranje 

 

3. skupina pa vsebuje odgovore, ki nas vrnejo približno 60 let nazaj, v čas naših prababic. 

Nekateri anketiranci menijo, da je ekološko pranje pranje v ribnikih, potokih, rekah in jezerih.  

 

Hipotezo H2: »Anketiranci poznajo načine, kako lahko z ekološkim pranjem privarčujemo« 

na podlagi rezultatov zavrnem, saj anketiranci nobenega načina ekološkega pranja niso 

navedli v večini. 

Sklepam lahko, da so nekateri učenci malo napačno razumeli vprašanje in ga interpretirali 

dobesedno, saj se med danimi odgovori pojavijo načini pranja, ki so se ga posluževale 

gospodinje pred približno 60 leti. Ti načini so pranje v potokih, rekah, ribnikih.  
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Graf 4: Poznavanje načinov ekološkega pranja 

 

3.5.5 Prevladujoča surovinska sestava kupljenih oblačil  

Za anketna vprašanja sem izbrala sedem oblačil, ki jih pogosto uporabljamo. Pet izmed njih je 

večinoma narejenih iz naravnih materialov, med katerimi prevladujeta bombaž in volna. Dve 

oblačili (kopalke in tekaška majica) sta izdelani iz kemičnih materialov. Zanimalo me je, 

katero surovino anketiranci pri nakupu novih oblačil najpogosteje izberejo. 

Anketiranci so pri nekaterih oblačilih izbrali tudi dva ali celo tri surovine (npr. pri spodnjem 

perilu, bombažu in elastanu). Iz Preglednice 4 lahko (ločeno za dekleta in fante) razberemo, 

katera surovina pri posameznih oblačilih prevladuje. Spodnje perilo je pri večini (80,9 %) 

bombažno, prav tako nogavice (71 %), kjer pa je pomemben tudi delež elastana. Tudi majica 

je večinoma bombažna (79,6 %). Pri kopalkah in tekaški majici so se anketiranci odločili za 

elastan in poliester. Kot glavna surovina pri pleteni jopi prevladuje volna (74,1 %), sledi ji 

bombaž (31,5 %). 

 

Hipotezo H3: »Anketiranci se pri nakupu oblačila najpogosteje odločijo za naravne surovine, 

med katerimi vsaj 80 % prevladuje bombaž« lahko na podlagi dobljenih podatkov zavrnem.  
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Preglednica 4: Surovine, ki prevladujejo pri nakupu oblačil 

 

SUROVINSKA 

SESTAVA 

spodnje perilo nogavice majica kopalke tekaška majica pletena jopa 

fantje dekleta fantje dekleta fantje dekleta fantje dekleta fantje dekleta fantje dekleta 

f f f f f f f f f f f f 

bombaž 57 74 55 60 52 77 6 2 12 8 27 24 

poliester 8 2 6 8 11 14 35 40 29 34 10 4 

svila 7 10 2 1 11 10 3 2 9 2 1 2 

lan 3 3 2 9 3 5 2 2 2 2 5 5 

elastan 11 14 2 11 9 14 25 45 23 37 4 2 

viskoza 0 1 2 1 3 4 5 8 7 13 1 2 

volna 3 1 25 32 4 3 3 0 4 1 47 73 

 

SUROVINSKA 

SESTAVA 

spodnje perilo nogavice majica kopalke tekaška majica pletena jopa 

fantje dekleta fantje dekleta fantje dekleta fantje dekleta fantje dekleta fantje dekleta 

f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 

bombaž 35,2 45,7 34 37 32,1 47,5 3,7 1,2 7,4 4,9 16,7 14,8 

poliester 4,9 1,2 3,7 4,9 6,8 8,6 21,6 24,7 17,9 21 6,2 2,5 

svila 4,3 6,2 1,2 0,6 6,8 6,2 1,9 1,2 5,6 1,2 0,6 1,2 

lan 1,9 1,9 1,2 5,6 1,9 3,1 1,2 1,2 1,2 1,2 3,1 3,1 

elastan 6,8 8,6 1,2 6,8 5,6 8,6 15,4 27,8 14,2 22,8 2,5 1,2 

viskoza 0 0,6 1,2 0,6 1,9 2,5 3,1 4,9 4,3 8 0,6 1,2 

volna 1,9 0,6 15,4 19,8 2,5 1,9 1,9 0 2,5 0,6 29 45,1 
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3.5.6 Odstranjevanje madežev z domačimi pripravki 

V knjigi o čiščenju madežev z domačimi pripravki sem izbrala nekaj tipičnih madežev, s 

katerimi se srečujejo tudi učenci. Ob tem me je zanimalo, ali anketiranci poznajo navedene 

načine odstranjevanja madežev z domačimi pripravki ali ne.  

 

Legenda: 

9.a: Žvečilni gumi odstranimo tako, da oblačilo položimo za dve uri v zamrzovalnik in ga 

nato odlepimo. 

9.b: Mastne madeže na prtu takoj potresimo z malo pecilnega praška. Po treh do štiri urah 

dobro skrtačimo in prt je čist. 

9.c: Prte in oblačila, zamazane z mlekom, najprej izperemo s hladno in šele potem vročo 

vodo, sicer tudi po pranju ostane neprijeten vonj. 

9.d: Čokolado iz oblačila najprej izperemo z mlačno milnico, nato nakapamo limonin sok in 

ga  pustimo malo delovati. Nato izperemo s čisto vodo. 

9.e: Madeže flomastrov odstranimo tako, da tkanino obrišemo z mešanico kisa in špirita  

(1 : 1) ali s toplim limoninim sokom, nato izperemo s čisto vodo. 

9.f: Madež krvi takoj speremo s hladno slano vodo. 

9.g: Na trdovratne madeže lepila nanesemo odstranjevalec laka za nohte. 

9.h: Sveže paradižnikove madeže obložimo z rezinami surovega krompirja, nato izperemo s 

toplo milnico. 
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Graf 5: Poznavanje odstranjevanja madežev z domačimi pripravki 
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Hipotezo H4: »Anketiranci večinoma ne poznajo v anketnem vprašalniku navedenih, načinov 

odstranjevanja madežev brez agresivnih sredstev« lahko na podlagi dobljenih podatkov 

potrdim, saj sedmih načinov od osmih navedenih anketiranci ne poznajo. Le za odstranjevanje 

madeža krvi s slano vodo je nekaj več kot polovica učencev (54,3 %) že slišalo oz. ta način 

pozna. Pri ostalih načinih odstranjevanja madežev je odstotek poznavanja veliko nižji.  

 

3.5.7 Nakupovalne navade tekstilij in pralnih sredstev  

Glede na to, da so anketiranci še osnovnošolci, ki nimajo lastnega denarja, me je zanimalo, 

koliko lahko sami vplivajo na navade nakupovanja tekstilij in pralnih sredstev ter ali starši 

upoštevajo njihova mnenja in nasvete. Navedla sem šest trditev, pri katerih so morali označiti, 

kako veljajo v njihovem primeru (vedno, pogosto, redko ali nikoli).  

 

Pri interpretiranju rezultatov in potrditvi oz. zavrnitvi hipotez sem razvrstila odgovore v dve 

skupini. Odgovora »vedno« in »pogosto« veljata za pozitivna odgovora, »redko« in »nikoli« 

pa za negativna. Rezultati fantov in deklet, ki so v grafu prikazani ločeno, so pri interpretaciji 

združeni.  

 
 

Graf 6: Nakupovalne navade tekstilij in pralnih sredstev 
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Izdelek ima ekološke oznake: Fantje se pogosteje odločijo za nakup tekstilije z ekološko 

oznako kot dekleta. Število deklet, ki se za nakup takih oblačil odloči pogosto oz. redko, je 

enako (36 oz. 22,2 %).  

Pomembno je, da je izdelek poceni: Iz grafa razberemo, da cena pri obeh spolih ni pogoj za 

nakup tekstilij. 72 anketirancev (44,4 %) redko preveri ceno, 31 (19,1 %) pa jih nikoli ne 

preveri cene pred nakupom. 

Vzdrževanje izdelka je čim enostavnejše: Anketiranci menijo, da enostavno vzdrževanje 

izdelka nima velikega pomena pri odločitvi za nakup.  

Ob nakupu pralnih sredstev moje mnenje nekaj velja: Iz grafa lahko razberemo, da skoraj 

polovica anketirancev redko oz. skoraj nikoli (79 oz. 48,7 %) ne sodeluje pri nakupovanju 

pralnih sredstev. Menje 83 (51,3 %) anketirancev se upošteva vedno oz. pogosto. 

Spodnje perilo je izdelano iz najmanj 50 % naravnih vlaken: Tako fantom kot dekletom se zdi 

pomembno, da je njihovo spodnje perilo izdelano iz najmanj 50 % naravnih vlaken. Več kot 

polovica anketirancev (95 oz. 58,7 %) se vedno oz. pogosto odloči za nakup takšnega perila. 

Surovinska sestava oblačila je ob nakupu pomembna: Anketiranci se očitno kar dobro 

zavedajo, da morajo biti njihova oblačila udobna in koži prijazna, zato ob nakupu le-teh zelo 

pogosto preverijo njihovo surovinsko sestavo. Kar 57 (35,2 %) jih preveri surovinsko sestavo 

vedno in 47 (29 %) pogosto. Na takšne odločitve so jih verjetno navadili starši, nekaj pa so se 

verjetno naučili tudi pri pouku gospodinjstva. 

 

Hipoteza H5: Na podlagi dobljenih rezultatov hipotezo »Večina anketirancev najprej preveri 

ceno izdelka in se šele nato odloči za nakup« zavrnem. Za preverjanje navedene hipoteze sem 

se odločila, ker sem glede na razmere v gospodarstvu in ob predvideni naraščajoči 

brezposelnosti predvidevala, da si anketiranci ne morejo privoščiti dražjih oblačil. Moje 

predvidevanje je bilo napačno, saj iz Grafa 6 razberemo, da pri več kot polovici (103 oz.  

63,5 %) anketirancev cena ne vpliva na nakup. 

 

Poleg pomembnosti cene izdelka sem postavila še trditev/hipotezo o pomembnosti surovinske 

sestave ob nakupu oblačila. 

 

Hipoteza H6: »Večina anketirancev pred nakupom oblačila preveri njegovo surovinsko 

sestavo«. Več kot polovica anketirancev (104 oz. 64,2 %) meni, da je surovinska sestava 

tekstilije ob nakupu pomembna. Hipotezo lahko na podlagi dobljenih rezultatov potrdim. 
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3.5.8 Pogostost in število pralnih sredstev v gospodinjstvih  

Glede na pestro ponudbo pralnih sredstev na trgu me je zanimalo, katera med njimi 

prevladujejo v gospodinjstvih anketirancev ter koliko različnih pralnih sredstev uporabljajo. 

 

Pogostost pralnih sredstev 

Največ gospodinjstev uporablja tekoči detergent za strojno pranje perila (133 oz. 82,1 %), 

sledita mu prašek za strojno pranje perila (132 oz. 81,5 %) in mehčalec perila (122 oz.  

75,3 %). Več kot polovica gospodinjstev uporablja še detergent za barvno perilo (94 oz.  

58 %) in detergent za črno perilo (89 oz. 54,9 %). Pralne oreške uporabljalo v le 16 (9,9 %) 

gospodinjstvih. 

 

 

Graf 7: Pogostost uporabe določenega detergenta v gospodinjstvih 

 

Legenda: 

1: a) tekoči detergent za strojno pranje 

perila 

2: b) gel za strojno pranje perila 

3: c) prašek za strojno pranje perila 

4: d) detergent za ročno pranje perila 

5: e) univerzalni detergent za pranje perila 

6: f) detergent za barvno perilo 

7: g) detergent za občutljivo kožo 

8: h) detergent za črno perilo 

9: i) detergent za volno in občutljive 

tkanine 

10: j) prašek z belilnimi sestavinami – 

belilo 

11: k) odstranjevalec madežev pri pranju 

za barvna oblačila 
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12: l) odstranjevalec madežev pred 

pranjem 

13: m) odstranjevalec madežev za belo 

perilo 

14: n) odstranjevalec madežev v pršilu 

15: o) pralna kroglica 

16: p) pralni oreščki 

17: q) mehčalec perila 

 

Število pralnih sredstev 

V kar 23 (14,2 %) gospodinjstvih uporabljajo 7 različnih pralnih sredstev. V 6 (3,7 %) jih 

uporabljajo 13 (največ), prav tako v 6 (3,7 %), pa le enega. 

 

 

3.5.9 Ponošena oblačila 

Zanimalo me je, kaj anketiranci naredijo s ponošenimi oblačil oz. z oblačili, ki jih ne nosijo 

več.  

Na to vprašanje niso odgovorili vsi anketiranci, vendar je iz dobljenih rezultatov vidno, da 

večina anketirancev ponošena oblačila podari. Oblačila najpogosteje podarijo bližnjim 

sorodnikom in revnim otrokom ter humanitarnim organizacijam. Nekaj anketiranih oblačila 

shrani, verjetno za mlajše brate in sestre. Če so oblačila strgana in niso več za uporabo, jih v 

gospodinjstvu anketiranci uporabijo za krpe (za brisanje prahu, čiščenje) ali preprosto vržejo v 

smeti. Trije anketiranci (2,2 %) so odgovorili, da jih prodajo. 
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Graf 8: Število različnih pralnih sredstev, ki jih uporabljajo v posameznem gospodinjtvu 
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Preglednica 5: Odgovori anketirancev na vprašanje, kaj storijo s ponošenimi oblačili 

 

Kam z oblačili 

6. 

razred 

7. 

razred 

8. 

razred 
skupaj skupaj 

f f f f f (%) 

na Karitas ali Rdeči križ, Unicef 4 3 5 12 8,7 

dam jih sestrični, bratrancu/ sorodnikom 11 7 10 28 20,3 

jih shranim 1 4 2 7 5,1 

dam mlajšemu bratcu/ sestrici 5 5 3 13 9,4 

mlajšim prijateljem 4 1 7 12 8,7 

oddam jih (humana) 2 2 6 10 7,2 

dam jih otrokom, ki jih poznam/ sosedi 1 2 0 3 2,2 

podarim jih mlajšim 5 6 1 12 8,7 

mlajšim sorodnikom, sosedom 1 0 0 1 0,7 

dam jih tistim, ki jih potrebujejo/ revnim 

otrokom 
5 5 1 

11 8 

dam nekomu (če so v redu), ali pa v smeti 5 7 11 23 16,7 

če so oblačila strgana, jih uporabimo za 

krpe 
1 0 1 

2 1,4 

v bosno tistim, ki nimajo oblačil 1 0 0 1 0,7 

prodam jih 2 0 1 3 2,2 

skupaj 48 42 48 138 100 

 

3.5.10  Zadovoljstvo z znanjem o vzdrževanju tekstilij, pridobljenem pri pouku 

gospodinjstva  

Glede na temo ankete me je z ekološkega vidika zanimalo še, kako so anketiranci zadovoljni z 

znanjem o vzdrževanju tekstilij, pridobljenim v petem razredu pri pouku gospodinjstva. Na 

voljo so imeli tri možne odgovore, med katerimi so lahko izbrali le enega. 

 

Večina učencev (100 oz. 61,7 %) je s pridobljenim znanjem zadovoljna. Iz Grafa 9 

razberemo, da to zadovoljstvo s prehajanjem v višje razrede zmanjšuje. Najbolj so zadovoljni 

učenci šestega razreda (42 oz. 25,9 %), najmanj pa učenci osmega razreda (25 oz. 4,9 %). 
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Graf 9: Zadovoljstvo učencev z znanjem, pridobljenem pri pouku gospodinjstva  

 

3.5.11  Učenje novosti 

Zanimalo me je tudi, kaj bi se učenci pri pouku gospodinjstva še radi naučili. Na voljo so 

imeli štiri možne odgovore, med katerimi so lahko izbrali dva.  

 

Največ (35,2 %) anketirancev, od tega kar 14,2 % iz šestega razreda in po 10,5 % iz sedmega 

ter osmega razreda, je odgovorilo, da bi se radi naučili izdelati detergent in barvati oblačila z 

naravnimi barvili. Na vprašanje, kaj želijo še znati, so anketiranci napisali osem znanj, ki bi se 

jih še radi naučili. V Grafu 10 razberemo, da so se v večini (23 oz. 14,3 %) odločili za 

kuhanje in peko. 
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Preglednica 6: Znanja, ki bi jih učenci še radi pridobili pri pouku gospodinjstva 

 

Nova znanja 
6. razred 7. razred 8. razred skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

prati perilo 2 1,2 7 4,3 4 2,5 13 8 

prati perilo, 

izdelati detergent 
5 3,1 4 2,5 1 0,6 10 6,2 

vse štiri možnosti 0 0 1 0,6 1 0,6 2 1,2 

prati perilo, barvati 

oblačila 
3 1,9 4 2,5 2 1,2 9 5,6 

prati perilo, drugo 6 3,7 4 2,5 5 3,1 15 9,3 

izdelati detergent 5 3,1 4 2,5 4 2,5 13 8,1 

izdelati detergent, 

barvati oblačila 
23 14,2 17 10,5 17 10,5 57 35,2 

izdelati detergent, 

drugo 
3 1,9 1 0,6 5 4,3 9 5,6 

barvati oblačila 2 1,2 1 0,6 7 3,1 10 6,1 

barvati oblačila, 

drugo 
3 1,9 0 0 4 2,5 7 4,4 

drugo 4 2,5 9 5,6 4 2,5 17 10,6 

 

 

 

Graf 10: Znanja, ki bi se jih učenci še naučili  

0,6% 

0,6% 

6,8% 

0,6% 

0,6% 

5,5% 

1,9% 

0,6% 

1,9% 

5,5% 

0,6% 

1,2% 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Izdelovati oblačila 

Ugotoviti, kako prati bolj naravno, z 

manjšo porabo vode 

Kuhati, peči 

Nič 

Kateri detergenti so najboljši 

Oprati trdovratne čokoladne, 

paradižnikove, ... madeže 

Koliko hrane lahko poješ na dan 

Uporabljati stroj 

Se naučiti živeti čimbolj eko 

8. razred 

7. razred 

6. razred 



NOVAK, Anja (2012). Tekstilna ekologija pri gospodinjskem pouku. Diplomsko delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta 

62 
 

4 PEDAGOŠKI DEL 

 

Pedagoški del je oblikovan na podlagi vsebine v teoretičnem delu ter podatkov, ki sem jih 

pridobila v anketi. Cilj dela diplomskega dela je predstaviti predlog učne ure, ki obravnava 

tekstilna pralna sredstva, manj škodljiva za okolje.  

 

4.1 Primer učne priprave 

PRIPRAVA NA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNO DELO 

Predmet: GOSPODINJSTVO 

Razred/ oddelki: 5. Zaporedna št. ure: 23 Datum: 5. 4. 2012 

Učna tema: Nega in vzdrževanje tekstilnih izdelkov 

Učna enota: Izdelava detergenta za pranje perila 

Operativni vzgojno – izobraževalni cilji: 

- ponovtev pomena oznak za vzdrževanje perila; 

- razvrščanje perila po barvni obstojnosti, vrstah vlaken in namenu; 

- določanje temperature pralne kopeli za posamezno vrsto perila;  

- izbiranje ustreznega pralnega sredstva glede na surovinsko sestavo in barvo perila; 

- razumevanje pomena pravilne izbire temperature za pranje perila različne surovinske 

sestave perila; 

- ugotavljanje pomena znakov in opozarjanje na ekološki vidik na embalaži pralnih sredstev; 

- izdelovanje detergenta za pranje perila 

Učna oblika: frontalna oblika, skupinsko delo, individualno delo  

Učna metoda: razlaga, razgovor, praktično deloin veščine 

Učilo: delovni list 

Učni pripomočki: 

 

 

 

 

 

 

 

  

- alkoholni kis za vlaganje;  

- pralna soda; 

- navadno milo za pranje perila;  

- voda; 

- delovni list z  navodili za praktično delo; 

- samolepilne nalepke za označevanje izdelka; 

- gospodinjsko strgalo;  

- kuhinjska tehnica; 

- kozarec; 
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- žlica;  

- lonec za vodo;  

- 2 manjši posodici za nastrgano milo in pralno sodo; 

- palični mešalnik ali metlica za stepanje;  

- lij;  

- plastična posoda za detergent; 

- štedilnik; 

- navodilo za izdelavo detergenta za pranje perila; 

- manjši listki z imeni sadežev in temna vrečka. 

Pojmi: simboli, oznake, pranje, navodila za pranje, pralni stroj, pralni prašek, tekoče pralno 

sredstvo, pripomočki za mehčanje, pripomočki za odstranjevanje madežev, pralna kopel, 

temperatura pralne kopeli, okolju prijazna pralna sredstva, ožemanje perila, sušenje perila 

Viri in literatura:  

Torkar, G., Bratož Opaškar, P. (2010). Gospodinjstvo 5, delovni zvezek za gospodinjstvo v 

petem razredu osnovne šole. Ljubljana, Rokus Klett 

Torkar, G., Bratož Opaškar, P. (2010). Gospodinjstvo 5, učbenik za gospodinjstvo v petem 

razredu osnovne šole. Ljubljana, Rokus Klett 

Torkar, G., Bratož Opaškar, P. (2003). Gospodinjstvo 5, priročnik [za učitelje] za 5. razred 

devetletne osnovne šole. Ljubljana, Rokus  

Učni načrt. Program  osnovna šola. Gospodinjstvo. (2011). Pridobljeno 6. 3. 2012, s 

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/U

N_gospodinjstvo.pdf,  

Čerin, A. (24. 3. 2011). Domači detergent za pranje perila: recept in primerjava cen. 

Pridobljeno 6. 3. 2012, s http://www.edusatis.si/preprostost/domaci-detergent-za-pranje-

perila-recept-in-primerjava-cen 

Opombe:  

Učna priprava je oblikovana za izvedbo v obliki blok ure.  

Učitelj pripravi toliko navodil za izdelavo detergenta, kolikor je skupin (vsaka skupina ima 

svoje navodilo) ter jih za zaščito pred omočenjem plastificira. Navodila učitelj obdrži, da jih 

lahko ponovno uporabi za druge učence. 

Učitelj vsaj 1 teden pred izvedbo učne ure naroči učencem, naj doma poiščejo 0,5l velike 

plastične posode s pokrovom in jih prinesejo v šolo, saj jih bodo potrebovali za shranjevanje 

pralnega sredstva. 

Priloge: vsebinska priprava, navodila za izdelavo pralnega sredstva – za učitelja, delovni list, 

primerjava učinkovitosti pranja perila med domačim pralnim sredstvom in pralnim praškom 

Ariel 

 

  

http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_gospodinjstvo.pdf
http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_gospodinjstvo.pdf
http://www.edusatis.si/preprostost/domaci-detergent-za-pranje-perila-recept-in-primerjava-cen
http://www.edusatis.si/preprostost/domaci-detergent-za-pranje-perila-recept-in-primerjava-cen
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Organizacija dela 

Faze 

Učna strategija    

Učitelj Učenec 
Metode/ 

oblike dela 

Čas 

Pripravljanje 

Postavi nekaj kratkih 

vprašanj za ponovitev 

snovi – o negi in 

vzdrževanju tekstilnih 

izdelkov. 

Odgovarjajo na 

vprašanja (če učenec 

pozna pravilni 

odgovor, dvigne 

roko). 

METODA: 

razlaga, 

razgovor 

 

OBLIKA: 

frontalna 

15 minut 

Obravnava 

nove snovi 

Razloži, kaj bodo delali 

in poda kratka navodila 

za izdelavo (Priloga 1). 

 

Učence razdeli v 

skupine. 

Navodilo za razdelitev 

v 3 skupine po 4 

učence:  
Papir nareži na 12 enako 

velikih kvadratov. Izberi 

3 sadeže (npr. češnje, 

slive, kivi), ki bodo 

predstavljaji ime 

posamezne skupine. Ime 

vsakega sadeža/skupine 

napiši na 4 liste papirja. 

Papirje nato dvakrat 

prepogni in jih daj v 

temno vrečko.  
Vsak učenec izžreba 1 

list z imenom sadeža. Ko 

vsi učenci izžrebajo liste, 

se razvrstijo v skupine po 

imenih, ki so jih 

izžrebali. 

 

Vsaki skupini razdeli 

navodila za praktično 

delo (Priloga 1). 

Pozorno poslušajo 

navodila. 

 

Se razdelijo v skupine. 

METODA: 

razlaga 

 

OBLIKA: 

frontalna  

10 minut 

Nova snov 

Usmerja učence, če 

potrebujejo pomoč. 

Nadzoruje delo in pazi, 

da ne pride do poškodb 

pri delu. 

Delajo v skupinah – 

med seboj se 

dogovorijo o 

posameznih vlogah, 

pripravijo ves 

potreben material, 

natehtajo surovine, 

izdelajo pralno 

sredstvo. 

Po končanem delu 

pomijejo in pospravijo 

METODA: 

praktičnega 

dela in 

veščin 

 

OBLIKA: 

skupinsko 

delo 

40 minut 
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posodo. 

Ponavljanje 

Razdeli delovne liste in 

prazne samolepilne 

nalepke. 

Reši vprašanja na 

delovnem listu ter na 

samolepilno nalepko 

napiše kaj so naredili 

in kdaj so delali (ime 

izdelka in datum 

izdelave). 

METODA: 

razgovor 

 

OBLIKA: 

individualno 

delo 

15 minut 

Zaključek 

Določi 5 učencev, da 

preberejo rešitve nalog. 

 

 

Učencem da še zadnje 

navodilo – da nalepijo 

etiketo in v detergent 

vlijejo kis. 

Skupaj preverijo 

rešitve nalog na 

delovnem listu. 

 

Vsak učenec na svojo 

posodico nalepi 

etiketo in v detergent 

vlije kis. Posodo zapre 

in premeša. 

METODA: 

razgovor, 

razlaga 

 

OBLIKA: 

individualno 

delo 

10 minut 
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Delovni list: IZDELAVA SREDSTVA ZA PRANJE PERILA 

 

 

1. Navedene znake, ki opozarjajo na ekološko ozaveščanje, najdemo tudi na 

embalaži pralnih sredstev. Poimenuj jih! 

 

 

 

 

 

 

 

2. Navedi vsaj tri prednosti in  dve slabosti izdelanega domačega pralnega sredstva 

pred kemičnimi pralnimi sredstvi!  

 

Prednosti 

 

 

 

 

Slabosti 

 

 

 

 

3. Med spodaj navedenimi pripomočki in sestavinami obkroži tiste, ki jih potrebuješ za 

pripravo domačega pralnega sredstva. 

 

Pripomočki 

1. gospodinjsko strgalo 

2. kuhinjska tehnica 

3. cedilo 

4. kozarec  

5. žlica 

6. nož 

7. lonec za vodo 

8. 2 manjši posodici za nastrgano milo 

in pralno sodo  

9. palični mešalnik ali metlica za 

stepanje 

10. lij  
11. pralni stroj 

12. plastična posoda za pralno sredstvo 

13. štedilnik 

14. pekač 

 

Sestavine 
1. 50 g navadnega mila za pranje 

perila 

2. 15 g sladkorja 

3. 20 g (= 1 velika žlica) pralne sode 

4. 40 ml (= 4 velike žlice) kisa za 

vlaganje 9% 

5. 1,2 l vode 

6. sok 1 limone 
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4. Pred seboj imaš na slikah prikazan potek priprave domačega pralnega sredstva. Slike 

so med seboj pomešane. Oštevilči jih tako, da boš dobil pravilno zaporedje dela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kako pravilno uporabimo dobljeno pralno sredstvo? Napiši! 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Pozor!  

Če boš sredstvo uporabil doma, za dovoljenje najprej vprašaj starše. Pri 

izdelavi naj ti pomagajo starši! 

  

 
Pripravi pralno sodo. 

 
Še preden se detergent strdi, ga vlij v 

plastično posodo, ki naj bo nekoliko 

večja, kot je količina detergenta. 

Ko se detergent ohladi, dodaj še kis 

za vlaganje in dobro premešaj. 

 
Posoda naj bo 

ustrezno 

označena z 

etiketo. 

 
Vodo segrej do vretja. Posodo 

odstavi s štedilnika in vanjo z 

metlico za stepanje vmešaj 

milne kosmiče. Mešaj toliko 

časa, da se raztopijo in da 

nastane gel. Nato vmešaj še 

pralno sodo. 

 
Pripravi kis 

za vlaganje. 

 
Milo naribaj - na 

kosmiče z 

gospodinjskim strgalom. 



NOVAK, Anja (2012). Tekstilna ekologija pri gospodinjskem pouku. Diplomsko delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta 

68 
 

5 SKLEP 

 

Pred vsakim pranjem in nakupom tekstilij je potrebno preveriti njihovo surovinsko sestavo in 

simbole za njihovo pravilno nego. Če želimo kupiti izdelek, ki najmanj obremenjuje okolje, 

mora imeti tudi ustrezno okoljsko oznako. 

Rezultati anketnega vprašalnika so pokazatelj, da so anketiranci med poukom gospodinjstva 

slabo osvojili zahtevano znanje. Njihovo znanje je slabo na področju poznavanja simbolov za 

nego, ekoloških oznak ter domačih pripravkov za odstranjevanje madežev. Prav tako zelo 

malo anketirancev pozna načine ekološkega pranja. Zanimiv je podatek o uporabnosti 

detergentov v gospodinjstvih anketirancev, saj v večini gospodinjstev uporabljajo pet ali več 

različnih pralnih sredstev. Kljub temu se anketiranci zavedajo, da je pomembno, kakšna je 

surovinska sestava oblačil, ki jih nosijo.  

Večina anketirancev ve, da se ponošenih ali premajhnih oblačil ne odvrže v koše za smeti. 

Sklepam, da se učenci zavedajo, da si mnogo ljudi ne more privoščiti novih oblačil oz. da so 

rabljena oblačila še dovolj kakovostna za ponovno uporabo. 

 

Ozaveščanje učencev na področju tekstilne ekologije je v osnovnih šolah nedvomno potrebno. 

Izbrane vsebine lahko poudarimo med poukom gospodinjstva kot tudi v okviru drugih učnih 

dejavnosti, kot so npr. naravoslovni dnevi. Osvajanje in utrjevanje osvojenega znanja se lahko 

izvaja z različnimi didaktičnimi igrami, izvajanjem praktičnega pouka, medpredmetnim 

povezovanjem. V anketnem vprašalniku me je zanimalo tudi, kaj bi se anketiranci pri pouku 

gospodinjstva še radi naučili. Na podlagi odgovorov na to vprašanje in rezultatov ostalih 

vprašanj sem napisala učno pripravo, s katero lahko učence na zanimiv način osvestimo o 

prekomerni uporabi pralnih sredstev, s čemer manj onesnažujemo naravo in tudi nekaj malega 

privarčujemo.  

Med pisanjem diplomskega dela me je najbolj pritegnilo poglavje o recikliranju tekstilij. Na 

to temo bi v osnovnih šolah in tudi že v vrtcih lahko izvedli starosti prilagojene delavnice o 

predelavi ponošenih oblačil v nove. V okviru naravoslovnih in tehniških dni bi se lahko 

osnovne šole povezale med seboj in izvedle izmenjavo oblačil. Vsak učenec bi prinesel npr. 

pet oblačil, ki mu niso več všeč ali so mu premajhna ter jih tako zamenjal za pet drugih 

oblačil. Takšne izmenjave so lahko zelo zanimive.   

 

Zavedanje, da so tekstilije pomemben del današnje družbe je privedlo do spoznanja, da se z 

njimi ne more ravnati kot z običajnimi smetmi. Ljudje so vedno bolj osveščeni o tem, da jih 



NOVAK, Anja (2012). Tekstilna ekologija pri gospodinjskem pouku. Diplomsko delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta 

69 
 

lahko podarijo tistim, ki si ne morejo privoščiti novih. Pri tem imajo tudi pomembno vlogo 

učitelji, saj le-ti lahko učence spoznajo z raznimi oblikami darovanja in menjavanja tekstilij. 
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7 PRILOGE 

 

PRILOGA 1: Navodila za pripravo domačega sredstva za pranje perila 

 

PRILOGA 2: Primerjava učinkovitosti pranja perila med domačim pralnim sredstvom 

in pralnim praškom ariel 

 

PRILOGA 3: Anketni vprašalnik 
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Navodila za pripravo domačega sredstva za pranje perila 

 

Sestavine:  

- 50 g navadnega mila za pranje perila 

- 20 g (= 1 velika žlica) pralne sode 

- 40 ml (= 4 velike žlice) kisa za vlaganje 9% 

- 1,2 l vode 

 

Pripomočki: 

- gospodinjsko strgalo;  

- kuhinjska tehnica;  

- kozarec; 

- žlica;  

- lonec za vodo;  

- 2 manjši posodici za nastrgano milo in pralno sodo;  

- palični mešalnik ali metlica za stepanje;  

- lij;  

- plastična posoda za detergent; 

- štedilnik 

Priprava:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kako detergent uporabljamo? 

100 ml detergenta vlijemo v dozirni predalček. Ob uporabi predpranja dodamo še 100 ml v dozirni 

predalček za predpranje. Če boš sredstvo uporabil doma, za dovoljenje najprej vprašaj starše.  

 
Vodo segrej do vretja. Posodo 

odstavi s štedilnika in vanjo z 

metlico za stepanje vmešaj 

milne kosmiče. Mešaj toliko 

časa, da se raztopijo in da 

nastane gel. Nato vmešaj še 

pralno sodo. 

4. 

 
Še preden se detergent strdi, ga vlij v 

plastično posodo, ki naj bo nekoliko 

večja, kot je količina detergenta. 

Ko se detergent ohladi, dodaj kis za 

vlaganje in dobro premešaj. 

5. 

 
Posoda naj bo 

ustrezno 

označena z 

etiketo. 

6. 

 
Pripravi pralno sodo. 

2. 

 
Pripravi kis za 

vlaganje. 

3. 

 
Milo naribajna kosmiče 

z gospodinjskim 

strgalom. 

1. 
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Primerjava učinkovitosti pranja perila med domačim pralnim sredstvom in 

pralnim praškom ariel 

 

Za preverjanje pralnega učinka domačega pralnega sredstva sem izbrala tri različne madeže 

na štirih tekstilijah. Na brisači in spodnjem perilu je bil madež krvi, na kuhinjski krpi je bil 

madež, ki nastane ob brisanju umazane posode in kuhinjskih površin ter madež na bombažni 

majici, ki je tudi nastal med delom v kuhinji (omake, zelenjava). Tekstilije sem prala z 

ostalim umazanim perilom v polnem pralnem stroju z nosilnostjo 5 kg. Učinkovitost pranja 

domačega pralnega sredstva sem primerjala s pralnim praškom Ariel. Pri obeh pralnih 

sredstvih sem uporabila program pranja pri 95 °C, ki traja dve uri. Pri uporabi domačega 

pralnega sredstva sem vključila program predpranja; za predpranje sem porabila 180 ml 

domačega pralnega sredstva, za pranje prav tako 180 ml domačega pralnega sredstva. Za 

primerjavo učinkovitosti pranja sem uporabila 180 ml pralnega praška Ariel, prala sem le pri 

programu pranja, brez predpranja. 

 

Slika 59 kaže, da domače pralno sredstvo kjub visoki temperaturi pranja trdovratnih in 

zasušenih madežev ne očistiti temeljito. Slika 60 kaže, da pralni prašek Ariel perilo bolje 

opere, odstrani madeže, perilo je bolj belo. 

 

  

 

 

Slika 58: Vzorci tekstilij pred pranjem 

(Vir: Novak, 2012) 
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Slika 59: Vzorci tekstilij, oprani z domačim pralnim sredstvom 

(Vir: Novak, 2012) 

 

Slika 60: Vzorci tekstilij, oprani s pralnim praškom Ariel 

(Vir: Novak, 2012) 
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Anketni vprašalnik: Tekstilna ekologija pri gospodinjskem pouku 

 

Pozdravljeni! 

Sem Anja Novak, absolventka pedagoške fakultete, smer biologija-gospodinjstvo. Pred vami je 

anketni vprašalnik o ekologiji v tekstilstvu. Dobljene rezultate bom uporabila izključno v raziskovalne 

namene za diplomsko nalogo. Anketni vprašalnik je anonimen.  

 

1. Spol: M  Ž  (obkroži)  2. Razred: ____    3. Starost: ____ 

 

4. Doma dobiš nalogo, da moraš oprati tekstilije/oblačila. Za spodaj navedena oblačila nariši 

znake za vzdrževanje, po katerih se ravnaš, da opereš pravilno. V pomoč naj ti bo spodnja 

tabela.  

Pranje 
 

 

Beljenje  

Likanje 
 

Kemično 

čiščenje 

 

Sušenje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Katere ekološke oznake lahko najdemo na etiketah oblačil? (Obkroži črko pred znakom) 

a)  d)  g)  

b)  e)  h)  

c)  f)  i)  

 

6. Iz katere odpadne embalaže lahko naredimo oblačila? (Obkroži) 

a) tetrapaka 

b) plastenke 

c) pločevinke 

d) ALU-folije

 pranje beljenje likanje 
kemično 

čiščenje 
sušenje 

jeans hlače/ kavbojke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bomažna majica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bombažna posteljnina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zavese 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brisača  
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7. Tudi s pravilnim pranjem oblačil lahko v gospodinjstvu privarčujemo in hkrati manj 

škodujemo okolju. Naštej nekaj načinov »ekološkega« pranja! 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 

8. Za kateri material bi se odločil, če bi moral kupiti naslednja oblačila? Pri vsakem oblačilu 

naredi znak (x) v prostorček pod izbranimi odgovori!  

 

OBLAČILO 
MATERIAL 

bombaž poliester svila lan elastan viskoza volna 

spodnje perilo        

nogavice        

majica/ mikica        

kopalke        

tekaška majica        

pletena jopa/ pulover        

 

9. Danih je nekaj trditev o odstranjevanju madežev z domačimi pripravki. Če si za takšno 

odstranjevanje madeža že vedel/-a, naredi znak (x) v prostorček pod odgovorom »da«, če pa to 

slišiš prvič, naredi znak (x) v prostorček pod odgovorom »ne«.  

TRDITVE 
ODGOVORI 

DA NE 

a) Žvečilni gumi odstranimo tako, da oblačilo položimo za dve uri v 

zamrzovalnik in ga nato odlepimo. 

  

b) Mastne madeže na prtu takoj potresimo z malo pecilnega praška. Po treh 

do štiri urah dobro skrtačimo in prt je čist. 

  

c) Prte in oblačila, zamazane z mlekom, najprej izperemo s hladno in šele 

potem vročo vodo, sicer tudi po pranju ostane neprijeten vonj. 

  

d) Čokolado iz oblačila najprej izperemo z mlačno milnico, nato nakapamo 

limonin sok in ga  pustimo malo delovati. Nato izperemo s čisto vodo. 

  

e) Madeže flomastrov odstranimo tako, da tkanino obrišemo z mešanico 

kisa in špirita (1:1) ali s toplim limoninim sokom, nato izperemo s čisto 

vodo. 

  

f) Madež krvi takoj speremo s hladno slano vodo.   

g) Na trdovratne madeže lepila nanesemo odstranjevalec laka za nohte.   

h) Sveže paradižnikove madeže obložimo z rezinami surovega krompirja, 

nato izperemo s toplo milnico. 
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10. Navedenih je nekaj odločilnih dejavnikov o nakupovalnih navadah tekstilij/oblačil in pralnih 

sredstev. Pri vsakem dejavniku naredi znak (x) v prostorček pod izbranimi odgovori! 

 

ODLOČILNI DEJAVNIK 
ODGOVORI 

VEDNO POGOSTO REDKO NIKOLI 

Izdelek ima ekološke oznake.     

Pomembno je, da je izdelek poceni.     

Vzdrževanje izdelka je čim enostavnejše.      

Ob nakupu pralnih sredstev moje mnenje 

nekaj velja. 

    

Spodnje perilo je izdelano iz najmanj 50% 

naravnih vlaken.  

    

Surovinska sestava tekstilije/oblačila je ob 

nakupu pomembna. 

    

 

11. V trgovini se na prodajnih policah najde veliko različnih pralnih sredstev in odstranjevalcev 

madežev. Obkroži, kaj od naštetega imate v vašem gospodinjtvu.  

a) tekoči detergent za strojno pranje perila 

b) gel za strojno pranje perila 

c) prašek za strojno pranje perila 

d) detergent za ročno pranje perila 

e) univerzalni detergent za pranje perila 

f) detergent za barvno perilo 

g) detergent za občutljivo kožo 

h) detergent za črno perilo 

i) detergent za volno in občutljive tkanine 

j) prašek z belilnimi sestavinami – belilo 

k) odstranjevalec madežev pri pranju za barvna oblačila 

l) odstranjevalec madežev pred pranjem 

m) odstranjevalec madežev za belo perilo 

n) odstranjevalec madežev v pršilu 

o) pralna kroglica 

p) pralni oreščki 

q) mehčalec perila 

 

12. Kaj narediš z oblačili, ki si jih nehal nositi? __________________________________________ 

 

13. S pridobljenim znanjem, pri gospodinjskem pouku,  o vzdrževanju tekstilij, predvsem z 

ekološkega vidika (obkroži):  

a) sem zadovoljen 

b) nisem zadovoljen 

c) lahko bi bilo bolje 

 

14. Kaj bi se pri pouku gospodinjstva rad še naučil? (obkroži 2 možna odgovora)  

a) prati perilo 

b) izdelati detergent za pranje perila 

c) barvati tekstilije/oblačila z naravnimi barvili 

d) drugo: _________________________________________________ 

 


