
VRSTA ČLANKOV O DEJAVNOSTI NEGE TEKSTILIJ ZA JAVNE MEDIJE 
 
 

1. del 
 

Nega tekstilij: osebne storitve v domači ali profesionalni izvedbi – predstavitev 
 

I. 
 

Vprašanja potrošnikov v zvezi z nego tekstilij so nas spodbudila k predstavitvi dejavnosti, ki nas spremlja vsak 

dan v domači ali profesionalni uresničitvi. 

 

Nega tekstilij se deli na pranje in kemično čiščenje tekstilij. Pranje se lahko izvede v gospodinjstvih ali 

profesionalnih pralnicah, kemično čiščenje pa je pridržano le kemičnim čistilnicam. Večina kemičnih čistilnic 

ponuja tudi storitve pranja v omejenih količinah zaradi manjših zmogljivosti pralne tehnike. 

 

Pranje v gospodinjstvu je omejeno z zmogljivostjo pralnega stroja, vprašanji sušenja ter likanja. Iz izkušenj v EU 

je mogoče razbrati, da je tovrstnega pranja vse manj zaradi nabave pralnega stroja, sušilca, neposrednih 

stroškov energije in pralnih strojev, pri likanji likalne opreme ter energije. V vseh primerih je zelo pomembna 

poraba časa, ki ga imamo vse manj. Mnoge storitve pranja so v pralnicah bistveno cenejše od pranja doma. 

Tipični primer je npr. pranje srajc, ki se v večini primerov že izvaja v profesionalnih pralnicah. 

 

Kemično čiščenje je zaradi uporabe topil in specialne strojne opreme izključna domena kemičnih čistilnic. V 

nekaj razvojnih stopnjah se je vrsta topil od bolj strupenih spremenila v blažja seveda z manjšo čistilno močjo. 

V prihodnosti se bo razvoj usmeril v bolj ekološka čistilna sredstva ter v mokro čiščenje, katerega osnova je 

namesto topil voda z večjim deležem posebnih pralnih sredstev. Mokro čiščenje je izvedljivo tako v pralnicah 

kot kemičnih čistilnicah ne pa tudi v gospodinjstvih zaradi posebne pralne tehnike in uporabljenih pranih 

sredstev. 

 

Pogosto se pojavlja vprašanje ''čudežnih'' čistilnih sredstev za odstranitev madežev. Obdelava madežev brez 

pranja pomeni, da smo madež razpršili na večjo površino, v raztapljanju pa dobili  manj ali nevidni madež, ki je 

še vedno prisoten na tekstiliji. Torej je pranje po obdelavi madeža nujno. V profesionalni negi se uporabljajo 

specialna čistilna sredstva za obdelavo različnih vrst madežev pri čemer se po tej obdelavi predmet vedno čisti 

ali pere. Osnovna težava obdelave madežev je možni škodljivi vpliv na tekstilije ter sprememba madeža v 

netopno obliko, ki onemogoča tudi očiščenje v profesionalni negi. 

 

 

II. 
 

Tekstilne surovine so lahko iz ene vrste ali mešanica večih. Vse večje je povpraševanje po naravnih surovinah: 

bombažu, volni, svili, lanu, ki zadovoljujejo naše zahteve po vrsti posebnih lastnosti, kot so zračnost, 

sprejemljivost za vlago, manj statične elektrike ipd. Sintetična vlakna kot npr. poliester, poliamid, poliakril ipd. 



so sicer bolj ''trpežna'' vendar z bistveno slabšimi značilnostmi uporabe. K delno naravnim surovinam se 

prištevajo različne izvedbe umetno celuloznih vlaken (viskozna vlakna) s slabšimi mehanskimi lastnostmi; 

redkeje v tekstilijah srečujemo umetno beljakovinska vlakna. Mešanica naravnih, umetnih in sintetičnih vlaken 

vključuje posamezne značilnosti teh sestavin v končni izdelek. V razvoje tekstilnih vlaken se umetna in sintetična 

vlakna skušajo približati lastnostim naravnih vlaken. Posebej je potrebno omeniti uporabo elastanskih vlaken, 

ki že v majhnih deležih v mešanicah spreminjajo lastnosti izdelkov: se bolj prilagajajo telesu, se lažje negujejo 

ipd. Ker niso skladna z ostalimi vlakni v negi povzročajo nekatere težave o čemer bo govor v nadaljevanju. 

 

Uporabna kakovost tekstilij je osnova vsake nakupne odločitve. Praviloma, ne glede na to, da ni zakonske 

zahteve, naj ima vsak izdelek trajno všito etiketo o načinu nege, obvezna pa je določitev surovinskega sestava 

in velikosti. Oznake nege določajo način pranja (kad z oznakami temperature pranja in črtice pod kadjo kadar je 

nujen previdni ali zelo blagi postopek pranja, roka v kadi pomeni ročno pranje, prekrižana kad pomeni prepoved 

pranja), beljenje (trikotnik, črtice v njem določajo sredstva brez klora), potemnjen in prečrtan trikotnik pa 

prepoved kloriranja), sušenje v bobnu tj. sušilcu (v kvadratu krog z dvema pikicama za temperaturo sušenja do 

70°C, ena pikica sušenje do 50°C, prečrtan simbol pomeni prepoved sušenja v sušilcu), naravno sušenje (simbol 

kvadrat z oznakami za sušenje na vrvi, obešen izdelek brez ožemanja, sušenje na naravni podlagi ter sušenje v 

senci), likanje (simbol likalnik s tremi pikicami temperatura likalne plošče 200°C, dvema do 150°C in eno pikico 

110°C, prečrtan likalnik pomeni, da likanje ni dovoljeno), profesionalna nega (krog v katerem so črke P – 

tetrakloretilen ali F – ogljikovodik, predpisane destilacije in plamenišča, prečrtan krog pomeni prepoved 

kemičnega čiščenja, krog podčrtan z eno črtico pomeni blažji postopek tj. manj mehanične obdelave; W v krogu 

pomeni sistem mokrega čiščenja po običajnem postopku, s črtico spodaj blažji postopek, z dvema črticama zelo 

blag postopek mokrega čiščenja). 

 

Kupec, ki se je odločil za izdelek s prepovedjo vsakršne nege pomeni, da ga je kupil za enkratno uporabo oziroma 

do zamazanja. Proizvajalci tekstilij, ki niso všili trajne etikete v izdelke, kupcem in vzdrževalcem tekstilij 

prepuščajo odločitev za vrsto nege. 

 

 

 

2. del 

 

Madeži in nečistoče na tekstilijah in njegovo odstranjevanje 

 

I. 

 
Madeži oziroma nečistoče so lahko različnih vrst in izvora – od organskih do anorganskih, v vodi topnih ali 

netopnih, pogosto so sestavljeni iz več snovi, ki otežujejo odstranitev. Glede na kemično sestavo so lahko 

taninski (rastlinske spojine), beljakovinski (kri, jajca, mleko,..), sladkorni, škrobni, mastni, bravni madeži ipd. 

Vsaka vrsta madežev zahteva posebno obdelavo; če se v gospodinjstvih uporabljajo univerzalna čistilna 

sredstva, se v profesionalnih obratih za čiščenje in pranje  uporabljajo za vsako vrsto specialna sredstva. 

Tovrstna dejavnost je poznana kot detaširanje. Procesi detaširanja temeljijo na kemično, fizikalno  - kemičnih in 

bioloških sredstvih. V teh procesih ni mogoče spregledati učinkov na tekstilije, vezava madežev na tekstilije je 



lahko mehanska (površinska) z elektrostatičnimi ali kemijskimi vezmi. Posebej sledi, ko se zamazanje veže z 

molekulami surovine ali gredo – prodirajo v globino vlaken, so težko odstranljivi ali celo neodstranljivi. 

Uspešnosti odstranitve je odvisna od časa nastanka zamazanja, sprejemljivost oziroma vrste tekstilne surovine, 

vezave, odpornosti tekstilij na obdelavo madežev itd. Zelo vprašljiv je rezultat, ko se madeže detašira na 

barvastih/ tiskanih tekstilijah zaradi stopnje barvne obstojnosti (na drgnjenje, čiščenje in pranje, svetlobo, znoj 

ipd.), tekstilijah z netrajno ali poltrajno apreturo, plastificiranimi tekstilijami (posebej poliuretanski in poliestrski 

premazi), zastaranimi madeži (npr. urin, kri ipd.) ter madeži, ki so bili že neuspešno obdelani (v domačinstvih, 

čistilnicah ali pralnicah). Manj upoštevano je dejstvo, da madeži lahko sami razgradijo barvo, apreturo ali celo 

tekstilni material (npr. kislina, belilo…) kar se pogosto pokaže šele v procesih čiščenja in/ali pranja. Recepta za 

odločitev, kdaj naj se predvsem madeži odstranijo v gospodinjstvih in kdaj v profesionalni negi, seveda ni. 

Dejstvo je, da profesionalna nega temelji na specialni tehniki in tehnologiji odstranjevanja madežev in nege 

tekstilij, ki se razlikuje od nege v gospodinjstvih. Tekstilije, kjer je predpisano le kemično čiščenje, naj bi 

uporabniki prepuščali v nego le kemičnim čistilnicam (naj tudi nebi odstranjevali madežev doma). Predvsem 

kemične čistilnice za odstranjevanje madežev uporabljajo posebne detaširne mize, kjer se poleg detaširnih 

sredstev za odstranjevanje, vključuje tudi para in voda ter seveda nekatere oblike mehanike (krtačenja, 

odstranjevanje površinskih madežev z lopatico, zamrznitev madežev ipd.). 

 

 

II. 

 
Poškodbe pri obdelavi madežev so lahko mehanske (preveč drgnjenja), zaradi učinkovanja z vodo in paro 

(predvsem vpliv na apreture in barve) ali detaširnih sredstev (vpliv na barve, lahko tudi poškodbe materialov) 

ipd. Kemičnemu čistilcu in pralcu je v veliko pomoč, če stranka pove vrsto madežev ali nečistoč ter čas nastanka, 

da ni potrebno preizkušati več vrst detaširnih sredstev. Seveda naj bi vzdrževalec na osnovi izkušenj prepoznal 

večino madežev. Jamstva za odstranitev madežev in nečistoč žal ne more dati nihče. 

 

K tej problematiki je možno dodati vprašanje barvnih obstojnosti tekstilij, ki se delijo na stopnje razen 

obstojnosti na svetlobo (8 stopenj) so stopnje od 1 (najslabša barvna obstojnost) do 5 (obstojno). Za dejavnost 

nege tekstilij je bistvenega pomena obstojnost na topila in vodo ter obstojnost obarvanja na drgnjenje pri čemer 

je potrebno opozoriti, da se poškodbe drgnjenja večinoma pojavijo že pri uporabi/nošnji, vidne poškodbe 

(svetlejša mesta) pa šele z odplavljanjem barve v pranju ali čiščenju. Predvsem zastarani madeži znoja trajno 

poškodujejo obarvanje, na mestih učinkovanja pa puščajo neodstranljive rumene madeže. Običajno vzdrževalci 

tekstilij ne mažejo tekstilij, kar ni redek primer ugovorov strank ob prevzemu tekstilij iz nege. Posebna težava 

so madeži kemičnih svinčnikov tedaj, ko so njih vložki pozabljeni in ne najdeni v oblačilu. V takih primerih se v 

partiji kemičnega čiščenja trajno zamažejo vsi tekstilni izdelki. 

 

Kupci pri nakupu tekstilij niso informirani o stopnjah barvnih obstojnosti. Pri detaširanju se lahko izvede test 

obstojnosti barv na drgnjenje z belo krpico, ostale barvne obstojnosti pa z detaširnimi sredstvi na nevidnih 

mestih tekstilij. S tovrstnimi testi ni mogoče ugotavljati stopenj obstojnosti, te teste lahko izvede le tekstilno 

preizkuševališče (npr. inštituta TF). Zaradi vedno višjih stroškov in nižjih cen tekstilij se znižuje nivo kakovosti 

barvanja in tiska, ker se zamenjujejo s cenejšimi barvili ter spremembami tehnologij barvanja in tiska. 

 



Prva razočaranja pri odstranjevanju madežev je mogoče pričakovati predvsem zaradi poškodb barv. Osnovi 

problem za nego je predvsem v tem, da negovani znaki govorijo o jamstvu za določeno nego, ne pa tudi za 

detaširanje. V Sloveniji potrošniki zahtevajo odstranitev vseh madežev (ponovitev nege, retur). Ker v postopku 

nege ni prišlo do popolnega očiščenja, se izvede ponovno detaširanje, žal pogosto pri tem nastanejo poškodbe 

barv in materiala ter prevalitev odgovornosti na izvajalce storitev nege. Z navedenim zapisom naj bi stranke 

spoznale, da je popolna odstranitev madežev odvisna od vrste madežev, čimprejšnjega obiska čistilnica oziroma 

pralnice ter spoznanja omejenih možnosti nege tekstilij. 

 

V zvezi z madeži za zaključek lahko ugotovimo, da je odstranjevanje v dejavnosti nege tekstilij strokovno 

zahtevno delo, ki od detašerja zahteva poznavanje tekstilnih materialov, sredstev za obdelavo madežev ter 

daljše obdobje usposabljanja. V gospodinjstvih seveda take strokovnosti ni in se je mogoče ravnati le po 

navodilih dobaviteljev večinoma univerzalnih sredstvih za obdelavo madežev. Morebitne poškodbe pri taki 

obdelavi praviloma ni mogoče popraviti.  

 

 

3. del 
 

Kemično čiščenje tekstilij (P, F), mokro čiščenje (W), pranje in sušenje (kad, krog v 

kvadratu) in likanje (likalnik) 
 

I. 

 
Kemično čiščenje določa nego z uporabo specialnih strojev za kemično čiščenje s topili. Najbolj razširjeno je 

topilo tetrakloretilen (P), ki naj bi ga postopno zamenjala druga topila z višjo stojno varnosti za zdravje in manjšo 

čistilno  močjo. Za sedaj sta v Sloveniji dva kemična čistilca, ki uporabljata blažje OVT topilo, ki je ciklični 

ogljikovodik, prav tako z nižjo čistilno močjo. Glede na lastnosti topil in stopnjo mehanske obdelave ter vrsto 

tekstilij se izvaja običajni ali previdno postopek čiščenja. Menim, da širitve postopka OVT v Sloveniji ni 

pričakovati zaradi višjih stroškov ob enakih cenah storitev. V primeru predpisanega postopka nege F se izvaja 

postopek OVT ali mokro čiščenje (W). 

 

Postopki kemičnega čiščenja se bistveno razlikujejo od pranja v pralnih strojih. Tekstilije v velikem bobnu (Stroji 

med 12kg in 70kg suhih tekstilij) ''plavajo'' v topilu kar omejuje mehanski vpliv na tekstilije. Tudi ožemanje je 

blago, sušenje v istem postopku je v resnici izparevanje topila iz tekstilij, topilo se nato ponovno kondenzira tj. 

iz par se spremeni v topilo, ki se shrani v delovnem tanku za naslednjo partijo čiščenja (zelo poenostavljena 

razlaga). V procesu nege se dodajajo pomožna čistilna sredstva za učinkovitejše odstranjevanje nečistoč, 

ojačevalci, antistatiki, sredstva za plemenitenje ipd. Glede na vrsto tekstilij in stopnjo zamazanosti čistilec izbere 

ustrezni program. Stroji so računalniško vodeni, so zaprt sistem, ki omogoča visoko stopnjo zaščite zraka obrata. 

Stroji za kemično čiščenje morajo izpolnjevati zakonodajo s tega področja (5. generacija strojev). Tekstilije po 

končanem postopku ne vsebujejo več topil kar pomeni, da so varne za uporabnike. Zakaj torej postopna ukinitev 

tovrstne nege? Gre za problem halogeniranih ogljikovodikov, ki so škodljivi v primerih, ko vstopijo v pitno vodo 

in seveda zaradi omejevanja uporabe ogljikovodikov. 

 



Pomembna lastnost uporabljenih topil in čiščenja je v tem, da skupaj z detaširanjem omogočajo kakovostno 

očiščenje tekstilij, barve in apreture so praviloma dobro obstojne na topila, zelo majhne so stopnje skrčenja, 

dosežena je popolna stopnja dezinfekcije. Z dodatki maščob pri čiščenju volnenih izdelkov se večinoma povrnejo 

prvotne lastnosti volne. Možne so tudi dodatne obdelave za lahko nego, zaščito proti moljem, proti dežju, 

negorljivost ipd. Nezadovoljne stranke z rezultati nege rade izjavijo, da je čistilnica uporabila ''premočno 

toplilo''. Takih topil v kemičnem čiščenju ni, čistilec mora stalno nadzorovati kakovost topila. V primeru npr. 

povišanja temperature se pri tetrakloretilenu razvije bojni strup.  

Po čiščenju v kemično čistilnem stroju so tekstilije pripravljene na likanje. 

 

 

II. 
 

Mokro čiščenje postaja alternativa kemičnemu čiščenju. Izvaja se v specialnih pralnih strojih, ki bistveno 

spreminjajo pogoje pranja z nadzorom mehanike in ožemanja. Z izbiro programov, po navodilih nege ali po 

strokovni presoji za tovrstno pranje namenjenih tekstilij, se mokro čiščenje približa ročnemu pranju (zelo blagi 

postopek). Tehnologija mokrega čiščenja zahteva usposobljen kader za izvedbo pranja. Mokro čiščenje je lahko 

nadomestna nega tekstilij v kemičnih čistilnicah in manjših pralnicah zaradi omejitev zmogljivosti pralnih strojev 

(sedaj 15 kg in 22 kg, v prihodnje do 30 kg). 

 

Specialna pralna sredstva so osnova mokrega čiščenja. V razvoju so biološka pralna in pomožna sredstva, ki 

nadomeščajo sedaj uporabljene posebne detergente in pomožna pralna sredstva. Mokro čiščenje je torej pranje 

z vodo z bistveno večjim deležem kemije, kar pomeni, da je tudi stroškovno primerljivo kemičnemu čiščenju. 

 

V sistem mokrega čiščenja je vključena tudi nova tehnologija sušenja brez katere ni mogoče pranje po tem 

sistemu. Sušilni stroji z nadzorovano temperaturo sušenja omogočajo primerljivo sušenje tekstilij na zraku ali v 

sušilnicah s toplim zrakom. 

 

Proizvajalci pralnih in sušilnih strojev so tudi dobavitelji pralnih sredstev za mokro čiščenje, kar pomeni, da pralci 

pridobijo njihove tržne oziroma blagovne znamke. Mnenja so sicer različna, toda po sedanjih izkušnjah je 

mogoče ugotoviti, da je do 95% vseh tekstilij namesto kemičnega čiščenja mogoče negovati po tem sistemu z 

izbiro več možnih računalniško vodenih programov glede na vrsto tekstilij in stopnjo zamazanosti. Priprava 

tekstilij na pranje in izbira programa za pranje zahteva ustrezno strokovno usposobljenost pralca. Osnovni 

problem uvajanja mokrega čiščenja je tem, da proizvajalci tekstilij svojih izdelkov ne preizkušajo tudi na možnost 

W. Čistilnice, ki opuščajo kemično čiščenje so tako pred dilemo ali se odločiti za mokro čiščenje, ko je dovoljen 

postopek P ali F ali nego potrošniku zavrniti. Možna rešitev težave je v povezovanju s čistilnicami, ki bodo 

ohranile kemično čiščenje. Kaj torej svetovati kupcem tekstilij? Dejstvo je, da je mokro čiščenje bio pranje pri 

čemer v tekstilijah po negi ni nikakršnih sledov topil, kar pomeni, da je smiseln nakup tekstilij z možnostjo nege 

po postopku W. ugovori ob neuspešni negi po tem postopku, bi v večini primerov veljali tudi za nego po 

postopku P ali F. 

 

O klasičnem pranju, ki je dovolj poznano gospodinjstvom, bi spregovoril le z namenom predstavitve 

profesionalnega pranja. Bistvena razlika je v velikosti bobnastih pralnih strojev. V manjših pralnicah so ti 

zmogljivosti od 5 do 100kg, v večjih pa se poleg bobnastih strojev vključujejo tudi pralne linije, ki omogočajo ti. 



industrijskim pralnicam pranje dnevno tudi več ton perila. Seveda industrijske pralnice ne sprejemajo manjših 

količin perila ali celo pranje občanom. 

 

Profesionalno pranje je pranje s temu prilagojeno tehniko in tehnologijo pranja. Praviloma so vključene v proces 

pranja dozirne črpalke za uvajanje pralnih in pomožnih pralnih sredstev, možna je izbira več programov pranja 

glede na vrsto in stopnjo zamazanosti tekstilij, plemenitenje ter skrbno uravnavanje temperature, časa in 

stopnje mehanike pranja. Enako velja tudi za sušilne stroje, pralnica mora zagotavljati tudi možnost sušenja v 

toplozračni sušilnici glede na navodila predpisanega sušenja. 

 

Odločitve za pranje v profesionalnih pralnicah so utemeljene z večjo zanesljivostjo pranja različnih vrst tekstilij 

in zamazanosti, posebej seveda tudi velikosti posameznih tekstilih izdelkov ter možnosti njihovega sušenja. V 

razvitem svetu se gospodinjsko pranje opušča zaradi zahtev časa kot tudi stroškov pranja in likanja. Ugotavljamo 

namreč, da je pranje v profesionalnih pralnicah cenejše od pranja doma, kar še posebej velja za npr. pranje srajc 

(za 10 ali več srajc posamezne stranke je možno oblikovati partijo pranja za samo to stranko). 

 

Z uvedbo nizkotemperaturnega pranja, ki zagotavlja večjo varnost tekstilij (manj krčenja, manj poškodb barv 

ipd.) se postavlja vprašanje dezinfekcije tekstilij. V profesionalnih pralnicah je omogočena tudi dezinfekcija 

perila, predvsem po postopku termokemične dezinfekcije. Z dezinfekcijo je zagotovljena ustrezna higiena 

tekstilij, ki zahteva tudi posebno organizacijo pranja. Dezinfekcija je smiselna predvsem za pranje perila domov 

ostarelih, zdravstvenih institucij ipd., ne pa za pranje individualnim strankam. 

 

 

III. 

 
Likanje se deli na ročno in strojno likanje v sestavi z obema pa tudi krojaško likanje, kar predstavlja višjo kakovost 

likanja. Kemične čistilnice praviloma likajo tekstilije (oblačila) na univerzalnih likalnih napravah tj. likalnih lutkah 

za suknjiče, plašče ipd., na parnih likalnih napravah za likanje hlač ter različnih likalnih mizah in stiskalnicah ter 

likalnih komorah. Večje pralnice imajo za oblačila posebne (namenske) likalne naprave. Za dosego ustrezne 

temperature likanja je na voljo para ali so to električne grelne naprave, enako velja za likalnike, ki so namenjeni 

za dolikanje na omenjenih likalnih napravah ali za ročno likanje. Ravno perilo se profesionalno lika na likalnih 

valjih (ti. mongah), za večjo produktivnosti se v sistem vključujejo avtomatske zlagalke in vlagalke (večje količine 

ravnega perila). Ugovori strank, da je prišlo do zažganin v likanju so večinoma neupravičeni, predvsem v 

primerih likanja s paro (110°C) in vključitve polikanja z ročnim likalnikom. Sodobno likanje mokrih srajc se izvaja 

na parcialnih likalnih napravah (sistem likanja trupa, ovratnika in manšet); za oddajo strankam se praviloma 

posamezne srajce obešajo na obešalnike, ki jih stranke odnašajo domov. Oblačila iz kemičnega čiščenja se 

pakirajo posamično v folijo, delovna oblačila v zveze, enako ravno perilo (za večje količine znanim kupcem tudi 

v žičnate vozičke ali druge oblike, primerne za transport). V prihodnosti bo na tem področju prišlo do sprememb 

zaradi Zakona o uporabi pakirnih materialov – plastika, papir, žica itd. 

 

 

 

 



4. del 

 

Sprejem in izdaja tekstilij v pranje ali čiščenje, ugovori kakovosti čiščenja in pranja 

 

I. 

 
Kakovostni sprejem tekstilij v nego je osnova za zadovoljstvo strank, pri čemer je odgovornost tako na strani 

sprejemalca (v nadaljevanju poslovalke) v nego kot tudi stranke.  

Odgovornost stranke je predvsem v tem, da izrazi željo po vrsti nege (osnova je predpis proizvajalca tekstilije, v 

primeru da nega ni predpisana pa sporazumna odločitev stranke in poslovalke), poda informacije o dosedanjih 

tj. že opravljenih negah (npr. oprano doma, pri drugemu izvajalcu storitev nege, število teh…), še posebej o 

vrstah madežev in zamazanju ter kdaj so nastali (zastaranost). Stranka pove tudi o posebnostih prinesenih 

tekstilij, kot so npr. poškodbe, spremembe barv ipd. Naroči tudi posebno obdelavo (impregnacija, 

plemenitenje), stopnjo nujnosti izvedbe storitve, prošnja za hrambo za določen čas,…  

Poslovalka je dolžna stranko informirati o možnostih nege in pričakovanjih rezultata nege. Posebnega pomena 

je skrbni pregled tekstilij in vpis posameznih in pomembnejših zaznamb v protokol ali sprejemni listič (npr. 

poškodbe, kosmateno in nopkasto, svetleč izgled, veliki madeži, spolsteno, spremembe barvnega tona, skrčeno 

ipd.). Brez kakovostnega sprejema prihaja do velikih težav pri oddaji tekstilij strankam po izvedeni negi. Očitki 

strank poslovalkam se nanašajo predvsem na to, da niso bile opozorjene na stopnjo uspešnosti nege. Celo 

strokovnjak za nego tekstilij zelo težko jamči za očiščenje madežev, nečistoč, torej kakovostno nego. 

 

Odnose med izvajalcem nege in stranko uravnavata Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) in pogoji-pravila-hišni 

red izvajalcev storite nege, ki so bili sprejeti v okviru Obrtno podjetniške zbornice Slovenije za dejavnosti 

čiščenja in pranja. 

 

ZVPot v delu, ki določa osebne storitve (38. – 40. člen), opredeljuje odgovornosti tudi za vzdrževalce tekstilij. 

Omenjeni členi govorijo o primerih, ko je zaradi nestrokovno izvedene storitve prišlo do napak ali neuporabnosti 

predmeta storitve. V primeru nezadovoljstva stranke zakon v omenjenih členih predvideva ponovno storitev in 

popravilo nepravilnosti, plačilo ustrezne odškodnine ali izročitev novega izdelka stranki. Zakon sicer predvideva 

možnost delne odškodnine (omejena uporabnost), vendar po izkušnjah čistilcev oziroma pralcev take rešitve 

niso pogoste. Iz pravil EU in tudi naših zavarovalnic je razvidno, da se v primeru odškodnin vedno uporabi pravilo 

amortizacije, pri čemer je za storitve nege tekstilij inštitut Hohenstein (Nemčija) predpisal za posamezne 

tekstilije tudi čas uporabnosti s stopnjo amortizacije. Po izteku tega časa se višina odškodnine določi do 30% 

nabavne vrednosti izdelka. Taka rešitev se pripravlja na MG tudi za obstoječi ZVPot (do sedaj plačilo za nov 

izdelek). 

 

Pravila o čiščenju in pranju izvajalcev storitev nege določajo odgovornosti obeh strank o izvedbi nege 

(zaračunavanje storitev, časovni okviri nege…) ter v katerih primerih vzdrževalec tekstilij ni odgovoren za 

rezultat nege (gumbi, zadrge, izdelki iz svile, upoštevana navodila proizvajalca ipd.) Pravila določajo, da čistilnica 

oziroma pralnica ne daje jamstva za očiščenje v primerih, ko je bila storitev izvedena strokovno, po navodilih 

nege, po dogovorih s stranko ipd. Tudi v takih primerih je stranka dolžna plačati storitev nege. Previla določajo 

tudi načine ugovorov strank, pravila o hrambi idr. Strankam mora biti na voljo pregled vsebin pravil, ki naj bodo 



izobešena v sprejemališčih v nego tekstilij, enako velja za cenik storitev. S spremembo ZVPot bodo usklajena 

tudi omenjena pravila tj. pogoji čiščenja in pranja čistilnic oziroma pralnic. 

 

 

II. 

 
Problematika ugovorov strank, njihovo reševanje ter obojestranska odgovornost obeh strani so temelji dobrih 

poslovnih običajev dejavnosti. Čistilnice in pralnice ugovore rešujejo v treh stopnjah: 

 v dogovoru s poslovalko, ko stranka izrazi nezadovoljstvo z izvedbo storitve in poslovalka poda strokovno 

razlago storitve, pri čemer pride ali do vrnitve v ponovno nego brezplačno ali se stranka s storitvijo strinja 

in prevzame predmet storitve; 

 stranka se z razlago poslovalke ne strinja, popravilo ni bilo uspešno, tedaj nastopi druga stopnja, ko stranka 

izpolni ustrezni obrazec ugovora ali poda pisno ugovor v drugi obliki v reševanje vodstvu družbe. Ta mora 

stranki odgovoriti v roku 8 dni skladno z ZVPot, kar pa ne pomeni nujno končne rešitve; 

 tretja stopnja nastopi v primerih, ko se stranka s predlagano rešitvijo ne strinja in nadaljuje postopek 

ugovora na tržni inšpekciji, institucijah varstva potrošnikov ali na sodišču. 

 

Osnova druge stopnje reševanja ugovorov temelji na strokovni razlagi vodstva družbe, ki lahko v razjasnitev 

vključi zunanjega strokovnjaka (sodnega izvedenca) ali tekstilni inštitut. Rešitev je lahko taka, da je za 

nekakovost odgovoren izvajalec storitve, proizvajalec (rešuje trgovina) ali pa je razlog na strani stranke. Pri tem 

je potrebno naglasiti, da je trgovina po ZVPot dolžna reševati ugovor le v roku dveh let od nakupa, sicer gre za 

škodo zaradi nekakovosti predmeta nege v breme stranke. Tržna inšpekcija ali institucija varstva potrošnikov 

lahko določijo odškodninsko odgovornost le na osnovi strokovne presoje razlogov nekakovosti, sicer stranko 

lahko le poučijo o njenih pravicah. Sodišče vključi ustrezne strokovnjake, pri čemer mora prijavitelj upoštevati 

dolgotrajnost postopkov in stroške, ki so praviloma neprimerljivi z višino/vrednostjo predmeta nege v sporu. V 

postopku je tudi predlog mediacije v okviru OZS. 

 

 

5. del 
 

Najpogostejši primeri nekakovosti predmetov nege tekstilij ter vzroki zanje 
 

I. 

 
Možnih nekakovosti je veliko. V bistvu so razlogi zanje, kot smo že omenili, nekakovost tekstilij, posledice 

uporabe/nošnje in tudi napak izvajalcev storitev nege. Velik del je rešljiv že na prvi stopnji, vezano na kakovostni 

pregled pred nego, dogovor s stranko ter kakovostno oddajo tekstilij stranki. Žal se vzdrževalci tekstilij srečujejo 

tudi s strankami, ki poizkušajo prikriti napake in pridobiti odškodnino za nov izdelek. Tudi proizvajalci se včasih 

skušajo izogniti odgovornosti predvsem s tem, da tekstilijam ne določijo nege (ali določijo napačno) ali jo celo 

prepovedo (izdelek enkratne rabe), da pri tem ne govorimo o stalnem nižanju nivoja kakovosti celo zelo 

uglednih blagovnih znamk (večinoma proizvedena na Daljnem vzhodu). Tudi vzdrževalci tekstilij niso imuni na 



skrivanje rezultata nege, računajoč na to, da stranka ob prevzemu ne bo ''opravila skrbnega pregleda''. Ko šele 

doma ugotovi spregledano napako (praviloma to velja za skrite napake) lahko vrne izdelek vzdrževalcu tekstilij 

v popravilo ali v odškodninski proces. Po zakonu je možno vračilo 6 mesecev (posebnosti dve leti), pri čemer je 

potrebno upoštevati, da je po takem času ugotavljanje vzroka napake težko. 

 

Vzroki napak zaradi nekakovosti tekstilij so lahko v primarnem delu tekstilne proizvodnje (npr. plemenitenju 

tekstilij: barvanje, apretiranje; kakovosti surovin, tkanju in pletenju itd.), konfekcioniranju (napačna sestava, 

napake krojenja, nekakovost šivanja in vgrajenih podlog in medvlog, polnil v puhovkah itd.). Posebni problem 

predstavljajo vse vrste pozamenterije – od gumbov, zadrg, usnjenih in krznenih dodatkov, čipk, bleščic, ter 

tekstilij, katerih rezultat nege je lahko vprašljiv (npr. izdelki iz svile). Odgovornost za nekakovost je pogosto na 

proizvajalcih tekstilij, ker ne testirajo že izdelanih tekstilij na nego, ki jo predpišejo na etikete. Žal je tudi vse več 

primerov, ko so navodila neskladna z dejansko možnostjo nege (npr. puhovke). 

 

Razlogov za slab rezultat nege na strani strank je kar nekaj (npr. neodstranljivi in zastarani madeži, prikrite 

poškodbe, obraba pri nošnji, krčenje tekstilij, razbarvanje … zaradi nege v domačinstvu ipd.). 

 

Vzdrževalci tekstilij, ki so strokovno odgovorni za nego tekstilij, lahko izberejo napačni postopek nege, zaradi 

napak v transportu in poškodb strojev poškodujejo tekstilije, bolj redko pa dodatno napravijo kakšen madež ali 

umazanijo, ki jo stranke pripišejo negi. Ugovor napačne nege je možno preveriti z ustreznimi preiskavami (npr. 

sledovi topila, pranje pod težjimi pogoji ipd.). 

 

Vzdrževalci tekstilij so praviloma zavarovani pri zavarovalnicah za primere lastnih napak, ne pa za napake drugih, 

kar pomeni, da naj vzdrževalci tekstilij dajejo v odškodninsko odgovornost tekstilije le v takih primerih. 

 

 

II. 

 
Nekaj tipičnih napak oziroma nekakovosti tekstilij v procesu nege, ki so dovolj pogoste, da so vredne omembe 

na tem mestu: 

 Skrčenje tekstilij. Zaznava so vlečenje šivov, sprememba oblike, pri volni postenje ipd. Vse tekstilije se pri 

pranju krčijo, manj v kemičnem čiščenju, odvisno od vrste surovine, proizvodnje tekstilije in tudi uporabe. 

Ob upoštevanju navodil nege je krčenje posledica nekakovosti tekstilij, nege v domačinstvu in uporabi (npr. 

vpliv vlage, omočenja…). Ker se velikosti tekstilij ne merijo ob prevzemu v nego, ugovori lahko temeljijo le 

s primerjavo velikosti  mer enakih novih izdelkov, pri oblačilih tudi s krojno sliko. Napačna nega lahko 

povzroči veliko krčenje ter spremembo videza izdelka (manj zanesljiv je ugovor stranke, da je po negi 

oblačilo premajhno). 

 Sprememba barve, barvni madeži. Osnovni razlog je v stopnji barvnih obstojnosti osnovnih tekstilij, 

dodatkov, šivalnih sukancev ipd. (razlivanje barv, sprememba nians, odtisi, odrgnjena barva ipd.). Pogoste 

so spremembe barve zaradi vpliva svetlobe, znoja, agresivnih madežev, previsoka temperatura pranja in 

napak v sušenju, drgnjenju pri nošnji … v negi poškodbe barve pred njo postanejo izrazitejše (odplavljanje 

poškodbe barve). 



 Piling (nopki, klobčiči), kosmatena mesta, lesk. Osnovni razlog je v vrsti tekstilij, nastajajo večinoma že pri 

uporabi, v negi se napake lahko le še povečajo (ni pa vzroka zanje). Pri likanju je zaradi višjih temperatur 

likalnika možnosti nastanka leska več (pri sprejemu nujen zapis). 

 Luščenje premazov, madeži frontalni fiksiranih medvlog, napake membrane v športnih oblačilih. Te so 

pogojene z uporabo poliuretanskih in poliestrskih lepil/premazov, ki po cca. dveh letih od proizvodnje 

razpadejo že v taki meri, da pride v negi (pranju, čiščenju) do opisanih napak. Nekateri proizvajalci so na 

osnovi analiz institutov pričeli kupce opozarjati na jamstvo le za dobo dveh let. Posebna značilnost napak 

medvlog je tudi gubanje valovita površina in odstopljeni celi deli vrhnje tekstilije (predvsem posledica napak 

fiksiranja medvlog, delno tudi njihove kakovosti). 

 Poškodbe gumbov, zadrg, dodatki plastificiranih delov, umetnega usnja, naravnega in umetnega krzna, 

odpadanje bleščic,.. so predvsem posledica nekakovosti proizvajalcev (izbira teh v skladu z navodili nege). 

Problem so tudi težki kovinski deli in sprimni trakovi, ki nezaščiteni v negi poškodujejo tekstilije. Umetno 

usnje, plastični deli, PVC premazi v topilih pogosto otrdijo, puščajo barvo, se luščijo in lomijo. Barvno slabo 

obstojno je tudi umetno usnje. 

 Puhovke s polnili iz sintetičnih vlaken ali puha in perja so posebni izziv za nego. Slabo prešita, neustrezno 

zlepljena in razporejena polnila se v nego zbirajo na nekaterih delih, drugod so prazna mesta, se zberejo v 

kepe, plasti v negi postanejo tanjše ipd. Poleg načina izdelave je razlog v izbiri polnila, lahko tudi v napačnih 

navodilih nege ter nekakovosti izvedbe nege. Posebno slabo prana polnila pred vgradnjo iz perja, puha ali 

volne lahko povzročijo madeže na vrhnji tkanini, prehajajo skozi blago na površino (podloge, vrhnje 

tkanine), posebna težava je tudi neprijeten vonj, ki ga je težko zmanjšati (npr. vzglavniki). 

 Poškodbe tekstilij in odpiranje šivov (luknjice, raztrganine, paranje šivov…). Pomemben razlog je v 

kakovosti tekstilij na mehanske vplive in proizvodne napake, nezanemarljiv je tudi razlog v uporabi / nošnji. 

V negi prihaja do raztrganin, poškodb, odpiranja šivov ipd. večinoma zaradi vhodne kakovosti tekstilij, nekaj 

možnosti je tudi v sami negi (strojne napake, likanje, transport, označevanje za nego…). Praviloma v negi ne 

morejo nastati majhne luknjice, te so nastale npr. zaradi delovanja moljev, ogorkov, agresivnih madežev 

ipd. Razpočenine oziroma odpiranje šivov pri izdelkih iz polnil so lahko ali posledica nizke trdnosti tekstilije 

ali slabih šivov (isto velja za podloge oblačil). Dobršni del poškodb je možno identificirati z analizami. 

 

Vse nižja kakovost tekstilij zahteva od uporabnikov skrbno ravnanje in poznavanje možnosti nege, ki so 

omejene. Npr. zastarani in posebni madeži so težko ali sploh neodstranljivi, lahko pa tudi poškodujejo tekstilije. 

Proizvajalce tekstilij določajo vrsto nege večkrat brez ustreznih testiranj, kar od čistilcev in pralcev zahteva 

visoko usposobljenost in tveganja, posebej pri vedno novih vrstah tekstilij. Za primer: z uvajanjem elastanskih 

vlaken je postal nujen poseben pristop npr. k likanju, pri barvastih tekstilijah lahko nbarvana vlakna elastana 

prihajajo na površino. 

 

Obojestransko zaupanje in strpnost sta osnovna pogoja za zadovoljstvo tako stranke kot tudi vzdrževalca 

tekstilij. 

 

 

Tekst Jože Zupan 
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