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KAKO NAJ PRAVILNO VZDRŽUJEM SVOJA OBLAČILA IN TEKSTILNE IZDELKE ZA DOM (SIMBOLI ZA 
VZDRŽEVANJE, PRANJE)? 

Premislite kako skrbimo za svoja oblačila. 

PREBERITE SPODNJE BESDILO. 

 Simboli za vzdrževanje tekstilnih izdelkov in pranje 
- Simboli za vzdrževanje tekstilnih izdelkov: 

Če tekstilne izdelke pravilno negujemo, jih lahko dolgo uporabljamo. Le proizvajalec, ki pozna 
celoten proces nastajanja izdelka, ve, kateri postopki so zanj najprimernejši. Z izdelkom moramo 
torej ravnati tako, kot nam priporoča proizvajalec. V uporabi so posebni znaki, t. i. simboli za 
nego, ki morajo biti izdelku priloženi ali biti nanj trajno prišiti. Simboli označujejo pet postopkov: 
pranje, beljenje, sušenje, likanje in kemično čiščenje. 

 

(Vir: Breskvar, Dušica, Kaj moramo vedeti o tekstilu? 2000. Ljubljana: Zveza potrošnikov Slovenije: Mednarodni inštitut za potrošniške 
raziskave) 

 

- Pranje: 
Novejši pralni stroji imajo tudi programe, ki omogočajo zelo nežno pranje – skoraj takšno kot 
ročno. Za pranje uporabljamo različna pralna sredstva (detergente). Pazimo na pravilen izbor (za 
svilo in volno niso primerna vsa sredstva), na pravilno doziranje (pralna sredstva obremenjujejo 
okolje) in na shranjevanje (nedosegljivo otrokom). 

Na trgu so pralna sredstva, ki so izdelana iz naravnih sestavin in so popolnoma biološko 
razgradljiva ter s tem veliko prijaznejša okolju in tudi nam, ki nosimo oblačila, oprana s temi 
sredstvi. 

Tudi pri ročnem pranju upoštevamo temperaturo in vrsto pralnega sredstva. Pazimo na to, da 
perilo dobro splaknemo v čisti vodi. 

Poleg tega pri pranju uporabljamo tudi sredstva za mehčanje vode (da ima pralno sredstvo večji 
učinek) in za odstranjevanje madežev. Okolju prijaznejši in tudi cenejši način mehčanja vode je 
uporaba sode bikarbone ob pranju. Za naraven način odstranjevanja madežev lahko uporabimo 
milo, ki vsebuje žolč. Namesto mehčalca (ki se s perila ne splakne in zato lahko povzroča reakcije 
na koži) v pralni stroj raje dodajmo žlico alkoholnega kisa, ki perilo naredi mehkejše. 

Novejši pralni stroji perejo dlje, zato da so učinkoviti tudi pri pranju pri nižjih temperaturah 
(varčevanje z energijo). Porabijo tudi manj vode. Zato so okolju prijaznejši. 

Iz besedila si izpišite pomembne podatke. 

Preglejte prilogo ter jo prerišite ali nalepite v zvezek. 

 


