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Izvleček
Po drugi svetovni vojni je pospešena industrializacija Jugoslavije zahtevala tudi usposobljene strokovne ka-

dre. Kljub prizadevanjem države, ki je prihodnost gradila na delavskem razredu in je večjo podporo name-

njala strokovnim šolam, ki naj bi poučevale bodoče strokovnjake za delo v proizvodnji, je zakonska ureditev 

srednjega strokovnega šolstva ostala nerešena vse do leta 1967, ko je bil sprejet Zakon o srednjem šolstvu. 

Predvsem je bilo zapostavljeno nižje strokovno šolstvo. V prispevku smo se osredinili na organizacijo srednje-

ga in visokega tekstilnega šolstva ter osvetlili številne probleme, ki so spremljali uvajanje tekstilnega poklic-

nega izobraževanja v Sloveniji. Z raziskavo smo dokazali da se tekstilno izobraževanje ni razvijalo sklad no s 

potrebami jugoslovanske industrije, da je bilo tekstilno poklicno šolstvo v slabšem položaju glede na druge 

poklicne šole ter da izobrazbena struktura zaposlenih v tekstilni industriji ni sledila predstavljenemu razvo-

ju. V raziskavi smo uporabili arhivske vire, šolske kronike, članke v periodičnih publikacijah in literaturo, ki se 

ukvarja s problematiko tekstilnega in strokovnega šolstva na splošno. Podatke smo na podlagi različnih me-

todoloških pristopov razčlenjevali v posamezne dele (osnova za ugotavljanje stanja) ter nato združevali v ce-

lote ter podali opise in kompilacije posameznih pojmov.

Ključne besede: nižje strokovno šolstvo, srednje strokovno šolstvo, tekstilno izobraževanje, tekstilno visoko 

izobraževanje, industrijske tekstilne šole

Abstract
One of the requirements that emerged from the accelerated industrialisation of Yugoslavia following the Second 

World War was qualifi ed specialist personnel. Despite the eff orts of the Yugoslav government, which built the fu-

ture on the working class and increased support for vocational schools that taught future professionals to work in 

production factories, the regulation of secondary technical education remained unresolved until 1967, when the 

Secondary Education Act was adopted. Lower vocational education, in particular, was neglected. The primary fo-

cus of this article is on the organisation of secondary and higher textile education, and on the numerous problems 

that accompanied the introduction of vocational textile education in Slovenia. In this research was proved that 

textile education did not develop in accordance with the needs of Yugoslav industry, that vocational textile edu-

cation was at a disadvantage relative to other vocational schools and that the educational structure of employ-

ees in the textile industry did not follow the presented development of professional education. Archive materials 

and school chronicles were used in the study, as well as articles in periodicals and literature that address the prob-

lems of textile and vocational education in general. Using diff erent methodological approaches, the data were bro-

ken down into individual parts (as the basis for determining the situation) and then combined into a whole. De-

scriptions were provided and diff erent terms compiled.

Keywords: lower technical education, secondary vocational education, textile education, higher textile education, 

industrial textile schools
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1 Uvod

Po drugi svetovni vojni se je slovenska (kot tudi ju-
goslovanska) industrija soočala s hudim pomanjka-
njem delovne sile in strokovnih kadrov. V prvi Ju-
goslaviji so slovenski strokovnjaki zavzemali mesta 
neposredno v proizvodnji oziroma so opravljali te-
koče operativne posle pod vodstvom pretežno tujih 
vodilnih kadrov. Evropska tekstilna industrija je bila 
v tem času na ravni izkustvenosti, mojstrstva, po 
letu 1945 pa se je v tehnično razvitih državah dvig-
nila na stopnjo znanstvenosti, inženirstva, kar se je 
videlo v povečanem zaposlovanju visokokvalifi cira-
nih strokovnih kadrov. To je omogočilo uvedbo no-
vih tehnoloških procesov, konstrukcijo najnovejših 
strojev, organizacijo dela, ekonomiko v načrtovanju 
in gospodarstvu. V slovenskih tekstilnih podjetjih 
so po letu 1945 zaradi pomanjkanja strokovnih kad-
rov na vodilna in upravna mesta nastavljali delavce 
brez zadostne strokovne izobrazbe z mest v proizvod-
nji. Zaradi pomanjkanja teoretično strokovne izo-
brazbe ti kadri niso mogli biti nosilci napredka tek-
stilne industrije od mojstrske stopnje na višjo raven. 
Zato je bilo treba rešiti vprašanje šolanja visokokva-
lifi ciranih kadrov [1].
Zaradi načrtovanega gospodarskega razvoja države 
si je nova komunistična oblast prizadevala omogo-
čiti otrokom in mladini dosegati čim boljšo izobraz-
bo in izenačiti njihove možnosti pri prehajanju na 
višje stopnje izobraževanja ne glede na njihov so-
cialni ali materialni status. V zakonu o petletnem 
planu so načrtovali razširitev mreže srednjih in niž-
jih strokovnih šol, povečanje števila kvalifi ciranih 
delavcev v Jugoslaviji ter izboljšanje vajeniškega šol-
stva, ki ni dosegalo ravni industrijskega razvoja [2].
Zvezna uredba o strokovnih šolah iz leta 1952 je bila 
prvi predpis, ki je neposredno urejal vprašanje stro-
kovnega šolstva po vojni. Sočasno je bila izdana tudi 
zvezna uredba o vajencih1, ki je nadomestila Zakon 
o vajencih oziroma učencih v gospodarstvu iz leta 
1946. Do leta 1948 so nižje strokovne šole spadale 
pod različna resorna ministrstva, bile so različno or-
ganizirane, brez obveznih učnih načrtov. Nato so jih 
podredili ministrstvu za delo, medtem ko so bile sred-
nje strokovne šole pod ministrstvom za prosveto. 
1 Vajenci oziroma učenci v gospodarstvu so bile osebe, 

zaposlene na podlagi pogodbe v industriji, obrti ali tr-
govini z namenom, da s praktičnim delom in strokov-
nim šolanjem pridobijo znanje, potrebno v določeni 
stroki, in pridobijo naziv kvalifi ciranega delavca [3].

Šele leta 1950 preidejo vse šole, delavnice in interna-
ti pod ministrstvo za prosveto [4].
Leta 1953 je zvezna skupščina Jugoslavije ustano-
vila Komisijo za reformo šolstva, ki naj bi na pod-
lagi začrtanih smernic (stališč, ciljev in zahtev, iz-
delanih v Beogradu) usklajevala različne predloge. 
Njena stališča, ki so temeljila na stališčih vodilnih 
političnih struktur v državi, so se pogosto razliko-
vala od večinskih mnenj slovenskih znanstvenikov, 
pedagogov in šolskih praktikov, čeprav tudi njiho-
va mnenja velikokrat niso bila enotna. Prav tako se 
z nekaterimi načeli ni strinjala stroka, saj so izha-
jala iz ideoloških načel vladajoče stranke in jim 
bila podrejena.
Pomembna vprašanja, ki so bila v tem času posebej 
poudarjena, so bila: 1. enotno osemletno šolanje in 
diferenciacija po petnajstem letu starosti na srednje-
šolski stopnji; 2. izobrazba učiteljev bodoče enotne 
osemletne osnovne šole; 3. vloga gimnazije in srednjih 
šol v novem šolskem sistemu; mnenja glede vloge 
gimnazije so bila v različnih predelih Jugoslavije 
zelo različna. Ker so v tem času veliko veljavo pripi-
sovali fi zičnemu in ne toliko umskemu delu, so več-
jo podporo namenjali šolam, ki naj bi poučevale bo-
doče strokovnjake za delo v proizvodnji ter s tem 
izenačitev strokovne šole z gimnazijami.
Petindvajsetega junija 1958 je bil sprejet Splošni za-
kon o šolstvu, na podlagi katerega naj bi republike 
pripravile natančnejše predpise za posamezne vrste 
šol. Zakon je uzakonil enotno osemletno osnovno-
šolsko šolanje, gimnazija in strokovne šole so bile 
po zakonu izenačene, vpis na visoko šolo pa veliko 
lažji. Na visokošolski stopnji so uvedli tri dveletne 
študije, tj. višji, visoki in podiplomski študij, zniža-
ne pa so bile tudi zahteve glede diplom, doktoratov 
in habilitiranja univerzitetnih predavateljev.
Z reformo uveden nov način fi nanciranja šolstva 
(sredstva so se zbirala v šolskih skladih) je v Sloveni-
ji omogočil graditev novih srednješolskih in visoko-
šolskih ustanov, ki so jih opremili z novejšimi učni-
mi pripomočki. Reforma šolstva je uvedla tudi nov, 
celovit sistem izobraževanja ob delu. Večerne šole in 
tečaji so morali ponuditi enako stopnjo za htev nosti 
izobraževanja kot v identičnih rednih šolah. Le tako 
so slušatelji pridobili diplomo, s katero so se lahko 
vpisali na višjo šolo [5].
Šele leta 1967 je bil na podlagi splošnega zakona o šol-
stvu sprejet Zakon o srednjem šolstvu [6], ki je v 18. 
členu določal, da morajo biti predmetniki in učni na-
črti poklicnih in srednjih šol pripravljeni na podlagi 
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profi lov poklicev. Profi le poklicev za gospodarstvo je 
pripravljala Gospodarska zbornica Slovenije.
Namen sestavka je bil raziskati, kako je bilo organi-
zirano poklicno, srednje in visoko tekstilno šolstvo. 
Tekstilna industrija se je zelo hitro razvijala in je 
zato potrebovala čedalje več kvalifi ciranih kadrov. 
Tekstilci so ves čas opozarjali na pomanjkanje stro-
kovno usposobljene delovne sile, zato smo želeli 
tudi raziskati, zakaj se tekstilno izobraževanje ni raz-
vijalo skladno s potrebami jugoslovanske industrije. 
Velik tehnični napredek v tekstilni proizvodnji je 
zahteval večje število visokokvalifi ciranih delavcev 
in reformo strokovnega šolstva. Tekstilna industrija 
je vsa leta zaposlovala predvsem veliko priučenih 
delavcev, zato smo v raziskavi želeli ugotoviti, v ko-
likšni meri se je povečeval delež visokokvalifi cirane 
delovne sile glede na potrebe tehnološko vedno bolj 
zahtevne proizvodnje. Predvidevali smo namreč, da 
razvoju strokovnega šolstva ni sledila boljša izobraz-
bena struktura zaposlenih v tekstilni industriji. Po-
leg omenjenega je bila tekstilna stroka ena redkih, ki 
dolgo ni imela javno priznanega nižjega poklicnega 
izobraževanja, zato so kvalifi cirani delavci pridobili 
le interno kvalifi kacijo. Z raziskavo smo želeli doka-
zati, da je bilo tekstilno poklicno šolstvo v slabšem 
položaju glede na druge poklicne šole.

2 Metodologija

Za izvedbo naloge in iskanje odgovorov na predhod-
no postavljena vprašanja je bila uporabljena kombi-
nacija različnih metodoloških pristopov, kot npr. 
razčlenjevanje celote na posamezne dele (podlaga 
za ugotavljanje stanja), združevanje splošnih poj-
mov v celoto ter opisovanje in kompilacija posamez-
nih pojmov. V raziskavi smo uporabili arhivske vire, 
dostopne v Arhivu republike Slovenije, šolske kro-
nike in literaturo, ki se ukvarja s problematiko tek-
stilnega in strokovnega šolstva na splošno, ter na 
članke v periodičnih publikacijah. Osnovno ogrodje 
raziskave so bili tudi sprejeti zakonski in podzakon-
ski akti druge polovice 20. stoletja, veljavni na 
ozem lju današnje Slovenije, dopolnjeni z literaturo 
ter arhivskimi in časopisnimi viri.

3 Raziskava

V nadaljevanju sestavka je prikazan razvoj tekstil-
nega šolstva v Sloveniji po drugi svetovni vojni do 
uvedbe usmerjenega izobraževanja. Osvetliti bomo 

skušali probleme, na katere so ves čas opozarjali 
strokovnjaki s tekstilnega področja in ki so medse-
bojno vplivali na razvoj tekstilne industrije in izo-
braževanje tekstilnih strokovnjakov na vseh stop-
njah izobraževalnega procesa.

3.1 Razvoj poklicnega izobraževanja 
 na področju tekstilstva v Sloveniji
Na območju prve Jugoslavije sta v medvojnem času 
delovali dve tekstilni šoli: Državna tekstilna šola v 
Kranju ter štiriletna Srednja tehniška šola v Leskov-
cu [7]. Dveletna Državna tekstilna šola v Kranju 
(stopnja srednje šole) je bila ustanovljena leta 1930. 
V njej se je do začetka vojne izšolalo okrog 200 tek-
stilnih tehnikov. V večernih urah je izvajala tudi te-
čaje za izpopolnjevanje znanja tekstilnih delavcev. 
Šola je imela tkalnico (opremljena je bila s šestimi 
mehaničnimi in sedmimi ročnimi statvami, navijal-
nima strojema za osnovo in votek ter snovalnim 
strojem), delavnico za montažo in popravilo strojev 
(opremljena je bila s potrebnimi ključavničarskimi 
pripravami in orodjem), učilnice (z bogatimi zbir-
kami vzorcev tkanin), preizkuševalnico za tekstilni 
material (v njej je bil tudi poseben kemijski inven-
tar) ter strokovno knjižnico. Vsebine tekstilnih 
predmetov so podajali in izvajali učitelji rednega 
učiteljskega zbora, honorarni in zasebni učitelji ter 
služitelji [8]. Za prvega vršilca dolžnosti direktorja 
tekstilne šole je banska uprava pooblastila dr. ing. 
Franja Kočevarja (1903–1991), v povojnem času za-
služnega za razvoj tako poklicnega kot tudi visoko-
šolskega izobraževanja na Slovenskem [7]. Šolo so v 
tem času gmotno podpirali poleg Ministrstva za tr-
govino in industrijo tudi kranjska banska uprava 
dravske banovine, »odbor za ustanovitev tekstilne 
šole v Kranju« in domača tekstilno-industrijska pod-
jetja. Nekateri dijaki so za šolanje pridobili državno 
štipendijo, medtem ko je dijaško podporno društvo 
podpiralo revnejše s prispevki za učila in ekskurzije. 
Šola je delovala vse do okupacije [9].

3.1.1 Povojni začetki poklicnega tekstilnega 

izobraževanja v Kranju in Mariboru

Po vojni je dveletna Državna tekstilna šola v Kranju 
ponovno odprla vrata (sliki 1 in 2). V šolskem letu 
1946/1947 so uvedli specializacijo in ustanovili pre-
dilski, pletilski, tkalski in apreterski oddelek. Dvelet-
na šola se je v šolskem letu 1947/1948 reorganizirala 
v triletni, dve leti pozneje pa v štiriletni Tekstilni 
tehnikum. Leta 1948 so v okviru šole ustanovili še 
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Slika 1: Prvi povojni absolventi kranjske tekstilne šole z učitelji (junij 1946) [14] (objavljeno z dovoljenjem urednice)
Figure 1: First post-war graduates with teachers from the textile school in Kranj (June 1946) [14] (courtesy of 
the editor)

Slika 2: Učna ura prvega letnika tkalskega oddelka na Državni tekstilni šoli v Kranju [14] (objavljeno z dovo-
ljenjem urednice)
Figure 2: Lesson of fi rst-year students in the weaving department at the State Textile School in Kranj [14], 
(courtesy of the editor)



00 Razvoj tekstilnega izobraževanja po drugi svetovni vojni 

do uvedbe javno priznanih programov

Tekstilec, 2017, 60(4), 00-00

triletno tekstilno industrijsko šolo, ki je delovala le 
eno leto, nato pa so jo premestili v Maribor [10]. S 
šolskim letom 1953/1954 so dokončali reorganiza-
cijo. Šolanje je bilo razdeljeno na nižjo in višjo stop-
njo, s čimer je industrija dobila praktično usmerje-
ne strokovnjake, ki so po končani nižji stopnji 
opravili enoletno prakso v tovarnah, nato pa še pod-
mojstrski izpit. Odličnim in prav dobrim učencem 
je bilo omogočeno obiskovanje višje stopnje, s čimer 
so industriji zagotovili tudi dotok visokokvalifi cira-
nih tehnikov [11]. Šola se je v začetku 60. let spopa-
dala s fi nančnimi težavami, imeli so pomanjkljiv 
strojni park in neurejene laboratorije. Zato so se s 
predstavniki tekstilnih podjetij dogovorili, da jim 
bodo ta pomagala pri nakupu strojev za delavnice, s 
čimer bi izboljšali razmere za praktični pouk. Pod-
jetja naj bi krila tudi del stroškov šolanja [12]. Zara-
di potreb celjske tekstilne industrije je ustanovila v 
Celju dislocirano enoto [13]. V okviru šole je od leta 
1966 delovala tudi Poklicna tekstilna šola v podjetju 
Beti Metlika.
V Mariboru je bila leta 1947 v sklopu Mariborske 
tekstilne tovarne (MTT) ustanovljena triletna Indu-
strijska tekstilna šola, ki je imela štiri oddelke: kovi-
narskega, predilskega, tkalskega in plemenitilskega. 
Naslednje leto so ji pridružili še Šolo za učence v gos-
podarstvu, ki pa je že po dveh letih prenehala delo-
vati. Ker je MTT spadala pod upravo glavne direk-
cije zvezne tekstilne industrije svilarstva v Beogradu, 
so tam določali tudi učne načrte, planiranje vpisa in 
pogoje. V šolo so se vpisovali kandidati iz vse Jugo-
slavije. V šolskem letu 1948/1949 je bilo tako vpisa-
nih 52 Slovencev, 31 Srbov, 9 Hrvatov, 16 Črnogor-
cev in 10 Makedoncev [4]. Prve prostore je šola 
imela v MTT, nato pa so zgradili novo poslopje v 
ulici Kraljeviča Marka 21. Po premestitvi kranjske 
industrijske šole v Maribor je postala samostojna iz-
obraževalna ustanova. Šola naj bi vzgajala mojstrske 
kadre za tekstilno industrijo, vendar se je v praksi 
izkazalo, da njeni absolventi ne obvladajo potrebnih 
znanj. Učenci so imeli zelo različno predizobrazbo 
(od končane nižje osnovne šole do končane nižje gim-
nazije). Izobrazba, ki so jo pridobili v industrijski 
šoli, je bila preveč splošna in preobširna, manjkalo 
pa jim je predvsem specialnih znanj. Šola ni imela 
prostorov za praktično delo, zato so učenci opravlja-
li prakso v tovarnah, kjer pa jih niso vedno najbolje 
sprejeli. Ves čas so se porajali pomisleki o upraviče-
nosti obstoja šole. Kljub nasprotnemu mnenju ma-
riborskih tekstilnih strokovnjakov so na sestanku na 

Glavni direkciji tekstilne industrije LRS sklenili, da 
tako šolanje industriji ni potrebno, kajti tako znanje 
si lahko delavci pridobijo oziroma se ga priučijo v 
podjetju. Prav tako so menili, da mora biti mojster 
predvsem dober ključavničar, šele nato se lahko spe-
cializira v tekstilni stroki. Zato je Glavna direkcija 
tekstilne industrije predlagala, da se s kovinskimi 
industrijskimi šolami sklene dogovor, da vsako leto 
odstopijo potrebno število izučenih ključavničarjev 
in fi nomehanikov (planirali so od 10 do 20 ljudi na 
leto), ki imajo veselje za delo v tekstilni industriji in 
se jih razporedi na delovna mesta podmojstrov. Za 
njihovo teoretično znanje bi poskrbeli v delovnem 
času s tečaji, ki bi bili organizirani po tekstilnih 
pod ročjih in bi trajali pol leta, 15 do 20 ur na teden 
[15]. Leta 1951 je bila Tekstilna industrijska šola v 
Mariboru opuščena, delovati je prenehala junija 
1953. V stavbo se je naselil na novo ustanovljeni 
Tek stilni inštitut [14].
V Mariboru je od leta 1947 do 1952. deloval Delav-
ski tehnikum, ki je imel v svoji sestavi tudi tekstilni 
oddelek. Delavski tehnikum je imel značilnost trilet-
ne tehniške šole in je bil namenjen študiju ob delu 
[4]. Tovarne so za svoje delavce, ki so ga obiskovali, 
plačevale mesečno šolnino. Slušatelji so v tovarni de-
lali po šest ur, popoldne pa so obiskovali pouk [14].
Po zaprtju industrijske šole so se težave mariborskih 
tekstilnih tovarn zaradi primanjkovanja strokovnih 
kadrov povečevale, kajti kranjska tekstilna šola ni 
mogla izšolati dovolj kvalifi ciranih delavcev za vso 
Slovenijo. Zato si je Društvo inženirjev in tehnikov 
tekstilcev že kmalu začelo prizadevati za ponovno 
ustanovitev šole. Ustanovili so Komisijo za strokov-
no šolstvo, ki je po proučitvi razmer predlagala usta-
novitev triletne industrijske šole tekstilno-kovinarske 
stroke. Šola, katere ustanoviteljica je bila MTT v so-
delovanju s Predilnicami in tkalnicami Maribor, 
Svilo Maribor, Tovarno volnenih in vigogne izdel-
kov Maribor ter Metko Celje, je prvih 72 učencev 
sprejela jeseni 1958. Vsak učenec je sklenil s podje-
tjem vajeniško pogodbo. Kljub pomanjkanju kadrov 
pa ni bilo veliko zanimanja za šolo. Zato se je leta 
1960 preoblikovala v dvostopenjsko Tehniško tekstil-
no šolo. Učenci so po prvi stopnji pridobili naziv 
kvalifi ciranega delavca, po drugi pa tehnika [16]. 
Vsa leta delovanja se je šola soočala s težavami zara-
di neurejenega fi nanciranja, z zahtevami po ukinitvi 
oziroma preoblikovanju. Leta 1972 je bila šola pri-
ključena Srednji tehniški šoli za elektro in strojno 
stroko v Mariboru [17].
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3.1.2 Šolanje pletilcev

Med vsemi področji, na katerih so se šolali tekstil-
ci (predenje, tkanje, pletenje, tiskanje, barvanje, 
apretura), je bilo posebej problematično šolanje 
pletilcev. Jugoslovanska pletilska industrija je bila 
v primerjavi s pletilsko industrijo naprednejših dr-
žav v povojih tako glede tehnologije in organizaci-
je dela v pletilnicah kot tudi glede izobraževanja 
kadrov. Med drugim ni bilo zadovoljivo rešeno šo-
lanje vajencev pletilske stroke. Na voljo sta bili dve 
vajeniški šoli, ki sta imeli odsek za pletilstvo, v 
Ljubljani in Vrhpolju pri Vipavi. Medtem ko je 
ljub ljanska imela primerne pogoje, je bila primor-
ska specializirana za krojaško stroko, zato ni imela 
niti ustreznih učnih kadrov niti potrebnih učnih 
pripomočkov. Prof. Maks Stupica (1905–1987) je 
predlagal, da se v Vrhpolju pletilski odsek opusti 
in se namesto njega odpre nova vajenska šola s 
pletilskima odsekoma v Kranju in Gameljnah, saj 
je imel tedanji Tekstilni tehnikum pletilski odsek, 
v Kranju pa je bilo zaposlenih tudi dovolj pletil-
skih strokovnjakov [18].
Pri pripravi novega učnega programa za pletilce so 
tudi ugotavljali, da praktični pouk v obrtnih in in-
dustrijskih obratih zaostaja za pričakovanji. V 
podjetjih so se pritoževali, da vajenci po eno- ali 
dveletnem učenju niso kos svojemu delu. Vendar 
je bila krivda tudi na strani podjetij. V industrij-
sko razvitih državah so pred sprejemom v uk va-
jenci morali opravljati psihotehnične izpite, da so 
vzgojili res kakovostne kadre, medtem ko so v Slo-
veniji vajenci delali zelo omejena dela. V podjetjih 
so se sicer trudili, vendar je bilo zaradi njihovega 
nepoznavanja sodobnih učnih metod učenje va-
jencev nesistematično in slabo organizirano. Va-
jenci so delali na že pripravljenih strojih, po navo-
dilih mentorja so morali narediti izdelek, popraviti 
morebitne napake, prejo so navijali na ročnem na-
vijalnem stroju itd. Zato v resnici ni bilo velike 
razlike med priučenimi in kvalifi ciranimi delavci, 
kajti po opravljenem praktičnem izpitu tako kvali-
fi ciran delavec ni poznal vseh faz izdelave izdelka. 
Po zaposlitvi je še naprej potreboval inštrukcije, 
kajti o strojih in njihovem delovanju ni veliko ve-
del. Nekatera podjetja so vajence sprejemala le 
zato, da so zadostila predpisom. Marsikje niti niso 
imeli namena vajencev kaj naučiti, ampak so jih le 
izkoriščali za poceni delovno silo. Seveda je bilo to 
kratkovidno, saj so s tem škodili sami sebi in ple-
tilski industriji na splošno [19].

3.1.3 Spodbujanje strokovnega izobraževanja 

tekstilcev

V tekstilni industriji so na področju izobraževanja 
zaostajali za razvitimi industrijskimi državami, zato 
so tako v Združenju tekstilne industrije FLRJ kot 
tudi v Združenju tekstilnih podjetij LRS veliko raz-
pravljali o organizaciji strokovnega šolstva. Prvi 
ukrep na zvezni ravni je bil leta 1956 dodelitev 309 
milijonov dinarjev za graditev in izboljšanje tekstil-
nih strokovnih šol (za zidanje oziroma usposobitev 
šolskih zgradb, za material, učila in aparature za 
praktični pouk), od česar so 80 odstotkov dobile že 
obstoječe šole v Kranju, Zagrebu, Leskovcu in Od-
žacih. Združenje je menilo, da tekstilni industriji 
najbolj primanjkuje tehnikov za delo v obratih [20]. 
Združenje tekstilnih podjetij LRS je leta 1956 pri-
pravilo smernice za razvoj tekstilnega šolstva. Pre-
vladovalo je mnenje, da osnovni proizvodni kadri 
za dosego kvalifi kacije potrebujejo le eno- ali dvo-
mesečni priučitveni tečaj na delovnem mestu ter več 
krajših tečajev, kjer bi si pridobili osnovno tehnolo-
ško znanje ter osnovne pojme o organizaciji podjet-
ja, delavski zakonodaji in samoupravljanju. Na dru-
gi strani so mojstri zaradi razvoja tehnike in 
tehnologije potrebovali več splošnega, tehničnega in 
ekonomskega znanja, zato so zanje predlagali sred-
nješolsko tehnično izobrazbo. V vmesenem obdob-
ju so predvideli vzgojo mojstrskih kadrov v poseb-
nih tečajih iz vrst kvalifi ciranih delavcev in z 
opravljanjem končnega mojstrskega izpita2 [21].
V podjetju MTT so se vsi novi delavci morali udele-
žiti eno- ali dvotedenskega tečaja, kjer so dobili 
osnove o industriji, procesu proizvodnje, tarifnem 
pravilniku, delavskem samoupravljanju, dolžnostih 
in pravicah ter podobnem. Spoznali so tudi vse 
obrate v tovarni. Posebna komisija je na delovnih 
mestih ocenjevala sposobnost prekvalifi kacije ne-
kvalifi ciranih delavcev v polkvalifi cirane in izdajala 
ustrezne odločbe. Za strokovne delavce so organizi-
rali tečaje po posameznih panogah, npr. predilski, 
tkalski, plemenitilski, ki so omogočali specializacijo 
v stroki. Podjetje je za zagotovitev ustreznih kadrov 
podeljevalo štipendije. Sindikalna podružnica in 
Zveza komunistov Jugoslavije (ZKJ) pa sta skrbeli 

2 Ker je tekstilna industrija čedalje bolj potrebovala tudi 
visoko izobražene delavce – inženirje tekstilne tehnolo-
gije s širokim znanjem kemije, strojništva in ekonomije, 
so predlagali ustanovitev oddelka za tekstilno tehnolo-
gijo na Univerzi v Ljubljani, ki je že imela predavateljske 
kadre.
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za politično-ekonomsko vzgojo kadrov s tečaji in 
predavanji [22].
Pomembno vlogo je pri strokovnem izpopolnjeva-
nju igralo Društvo inženirjev in tehnikov tekstilne 
industrije Slovenije (DITTIS), ustanovljeno leta 1953, 
ki je imelo svoje podružnice v vseh večjih tekstilnih 
centrih. Organizirali so strokovna predavanja, na ka-
terih so predavali tako domači kot tudi tuji strokov-
njaki, po podružnicah so prirejali strokovne tečaje 
(predvsem za pridobitev naziva kvalifi ciranega in vi-
sokokvalifi ciranega delavca tekstilne stroke). Člani 
društva so sodelovali v številnih komisijah (za šol-
stvo, pripravo učnih načrtov, kategorizacijo in no-
menklaturo poklicev v tekstilni industriji ipd.) [23].

3.1.4 Verifi kacija poklicnih šol tekstilne stroke

Konec 60. tih let se je tekstilna proizvodnja hitreje 
modernizirala in postajala tehnično čedalje bolj za-
htevna, medtem ko se število visokokvalifi ciranih 
delavcev ni množilo skladno s tem razvojem. Po-
manjkanje kadrov je postajalo čedalje večji problem.
Profesor Stupica je leta 1973 zapisal, da so možnosti 
za stabilizacijo gospodarstva predvsem v omejitvah 
porabe in v povečanju produktivnosti proizvodnje, 
za kar so potrebovali ustrezne strokovne kadre. Sta-
nje strokovnih kadrov in vzgoja mladih po njego-
vem mnenju nista bila zadovoljiva, ker je bila na eni 
strani industrija preveč pasivna na tem področju, na 
drugi strani pa je bil način fi nanciranja šol neustre-
zen. Sredstev za šolstvo, zdravstvo, pokojninsko in 
socialno zavarovanje, znanost in kulturo, upravo itd. 
se ni dalo bistveno znižati, prav tako ni bilo mogoče 
znižati OD v tekstilni proizvodnji, ker ti že tako pri 
80 odstotkih delavcev v industriji niso dosegali 1400 
dinarjev na mesec.3 [24].
Tekstilna industrija je odvajala precejšnja sredstva 
za vzgojo kadrov, vendar so se ta prek republiške iz-
obraževalne skupnosti razdelila na posamezna po-
dročja izobraževanja in šole, na kar industrija ni 
imela vpliva. Tekstilno šolstvo je dobilo le 15 odstot-
kov prispevanih sredstev, medtem ko je trgovina do-
bila delež, ki je precej presegal odstotek zbranih 
sredstev na področju svojih strok. V Sloveniji na po-
dročju tekstilstva ni bilo šolskega sistema, temveč le 
posamezne šole in institucije, s čimer so zaostajali 
za drugimi, manj razvitimi republikami. V Kranju 
in Mariboru so bile večkrat ustanovljene in ukinjene 

3 Povprečni osebni dohodek v SRS je decembra leta 1972 
znašal 2109 dinarjev.

poklicne šole, čeprav je bila potreba po šolah, ki bi 
vzgajale kadre vzdrževalcev sodobne proizvodne 
opreme in strojev, velika. V veljavi je bil sistem pri-
učevanja mojstrov, ki naj bi vzdrževali zahtevno 
opremo in stroje. Srednji šoli v Mariboru in Kranju 
sta bili različno organizirani, z različnima učnima 
programoma, ki sta bila tudi drugačna od progra-
mov v drugih republikah. V šole so se vpisovala pre-
težno dekleta, ki so nato težko dobila zaposlitev, 
primanjkovalo pa je tehnikov v industriji. Za štipen-
diranje fantov ni bilo dovolj posluha. Najboljši kadri 
so bili zaposleni v industriji, ki pa ni poskrbela, da bi 
tudi na šole prišli dobri strokovnjaki. Učni kadri so 
bili slabo nagrajevani, opremljenost laboratorijev po 
šolah je bila neustrezna tudi zaradi nerazumevanja 
industrije. Profesor Stupica [24] je rešitev videl v 
ustanovitvi Posebne izobraževalne skupnosti za po-
dročje tekstilne industrije, kjer naj bi tvorno sodelo-
vali predstavniki industrije in šol, DITTIS in Sindi-
kat tekstilnih delavcev. Ta bi morala nato postaviti 
šolski sistem stroke, ki bi zajel vse oblike izobraževa-
nja, obnovil poklicne šole, izdelal, poenotil in mo-
derniziral učne načrte z upoštevanjem modernih 
principov poučevanja, izvedel propagando za vpis 
predvsem med fanti, predvidel način štipendiranja, 
dajal pobude za izboljševanje učnih kadrov na šolah 
in ustreznega nagrajevanja v skladu z OD na drugih 
področjih, vodil fi nanciranje šol iz sredstev, ki jih 
prispeva industrija, in nadziral, da se ta čim bolje iz-
koristijo. Potrebno bi bilo tudi ustrezno vključevanje 
mladih kadrov v industrijo in ureditev pripravništev, 
spodbujanje višjih kadrov, da se izpopolnjujejo v 
stroki in tujih jezikih, ter spodbujati izkušene kadre, 
da svoje znanje prenašajo na mlajše [24].
Že leta 1970 je upravni odbor Zveze inženirjev in 
tehnikov tekstilcev Slovenije (ZITTS) začel priprav-
ljati formalnosti za verifi kacijo poklicne šole tek-
stilne stroke, ki je bila ena redkih brez javno pri-
znanega poklicnega izobraževanja. Javno veljavna 
spričevala sta podeljevali srednji tehniški šoli v 
Kranju in Mariboru, medtem ko sta Tekstilindus in 
MTT Maribor izobraževala nižje strokovne kadre, 
ki pa so si s tem pridobili le interno kvalifi kacijo. S 
tem so bili tekstilci prikrajšani v primerjavi z dru-
gimi strokami. Komisija za šolstvo in izobraževanje 
pri ZITTS je izdelala profi le za prvih pet poklicev 
po Zakonu o poklicnem izobraževanju in urejanju 
učnih razmer [25], ki je zahteval končano osnovno 
šolo. Strokovnjaki tekstilne industrije so se spraše-
vali, ali bodo dobili dovolj učencev s končano 
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osnovno šolo. Nato je bil sprejet dopolnilni zakon 
o poklicnem izobraževanju, ki ni več zahteval po-
polne osemletke. V tem času so bili profi li po prvot-
nih zahtevah že skoraj izdelani, a se je upravni od-
bor ZITTS odločil za izobraževanje po dopolnilnem 
zakonu, s trajanjem šolanja od 20 do 22 mesecev. 
Kadrovska komisija pri Gospodarski zbornici Slo-
venije (GZS) je to zavrnila, češ da bodo zaradi tega 
poklici uvrščeni v II. skupino po Samoupravnem 
sporazumu o delitvi dohodka in osebnih dohodkov 
[26], s čimer bi se zmanjšal obseg sredstev osebnih 
dohodkov v stroki oziroma podjetju. Na to stališče 
sta se pritožili Društvi inženirjev in tehnikov tek-
stilcev (DITT) iz Celja in Prebolda. Navedli so, da 
samoupravni sporazumi pri zaposlenih v neposred-
ni proizvodnji lahko izjemoma določajo zneske 
kalkulativnih osebnih dohodkov po stopnji stro-
kovne usposobljenosti, ki jo priznavajo splošni akti 
podpisnikov samoupravnega sporazuma. Ta je bil 
podpisan 30. septembra 1971 in je v prilogi navajal, 
da so v III. skupino tekstilne stroke uvrščene previ-
jalka, snovalka, tkalka itd. brez dejanske kvalifi kaci-
je ali šole. Delavci s končanim šolanjem po predla-
ganih profi lih bi seveda zasedli višja delovna mesta 
od zgoraj naštetih, zato bi morali biti uvrščeni v III. 
skupino [27].
Leta 1972 je dvajset kandidatov (od prijavljenih 43) 
končalo poklicno šolo za odrasle v izobraževalnem 
centru MTT v Mariboru. Menili so, da je to dober 
uspeh glede na izkušnje v šolah za odrasle. Pouk je 
trajal leto in pol, petkrat na teden po štiri ure. Učni 
program je ustrezal profi lu tkalca – upravljavca tkal-
skih strojev. Kandidati so sicer dobili le interna spri-
čevala, vendar so si prizadevali, da bi jih tudi javno 
priznali. V tem času so na GZS vodili postopek za 
priznanje poklicne šole tekstilne stroke in v MTT so 
upali, da bo njihov izobraževalni center pridobil ve-
rifi kacijo [28].
Svet za tekstilno industrijo pri GZS je 7. julija 1972 
potrdil pet profi lov za poklice diplomiranih tekstil-
nih tehnikov (tkalski, predilski, tekstilno-kemijski, 
konfekcijski in pletilski), s čimer je dobila tekstilna 
stroka okvir za usklajevanje učnih programov za šo-
lanje tekstilnih kadrov v Sloveniji [29].
V šolskem letu 1972/1973 je Srednja tehniška šola 
za elektro in strojno stroko v Mariboru ustanovila 
nov tekstilni oddelek predilske, tkalske in konfek-
cijske smeri, katere program je bil usklajen s progra-
mom šole v Kranju, oba pa sta bila sestavljena na 
podlagi tisto leto sprejetih profi lov. Šola se je sicer 

spopadala s prostorsko stisko, kar so reševali v so-
delovanju z mariborsko občinsko skupščino in tek-
stilno industrijo. V prvem letu se je vpisalo 28 dija-
kov v prvi tkalski in 32 v prvi konfekcijski letnik, 
medtem ko za predilskega ni bilo dovolj prijav. Po 
mnenju vodstva šole se je to zgodilo zaradi splošne-
ga prepričanja, da ima tekstilna stroka najnižje 
osebne dohodke, čeprav to za kvalifi cirane kadre ni 
držalo. Šola je bila za mariborsko območje zelo po-
membna, kajti tekstilna industrija na tem območju 
je potrebovala take kadre, poleg tega pa so bili učen-
ci tudi kandidati za vpis na višjo tehniško šolo v Ma-
riboru, ki je imela že nekaj let premalo vpisa in bi to 
lahko ogrozilo tudi njen obstoj [30].
Svet za tekstilno industrijo pri GZS je tudi soglašal z 
izobraževanjem na poklicni stopnji za poklice apre-
terja, tiskarja, barvarja, urejevalca tkalskih strojev 
in urejevalce predilnih strojev na podlagi zakona o 
srednjem šolstvu in naložil Komisiji za kadre pri 
GZS, da temeljito prouči vseh pet profi lov. Komisija 
je obravnavala tudi pripombe in pritožbo DITT Ce-
lje in Prebold ter predlagala Svetu ponovno razpra-
vo o profi lih. Vsa podjetja so imela možnost razpra-
ve in pripomb [31].
A do dejanske uvedbe poklicne strokovne šole je bila 
še dolga pot. Po sprejetju profi lov so začeli na Zavo-
du za šolstvo SRS pripravljati učne programe. V ko-
misiji so sodelovali pretežno strokovnjaki iz tekstil-
ne industrije, ki so znali opredeliti znanja, ki naj bi 
jih učni programi upoštevali, niso pa imeli časa, da 
bi pri njihovi izdelavi tudi aktivno sodelovali [32].
Leta 1975 je bilo potrjenih sedem učnih programov 
za konfekcijsko stroko, s čimer je bil končan postopek 
za formiranje stopenjskega pouka po novem šolskem 
sistemu.4 Istega leta je začela delovati Izobraževalna 
skupnost Slovenije za tekstilno stroko, ki je imela med 
drugim nalogo ugotavljanja strukture zaposlenih in 
potrebe po kadrih v tekstilnih delovnih organizacijah 
ter poskrbeti za izdelavo vseh manjkajočih profi lov 
poklicev in dopolnjevanje obstoječih [33].
Komisija za šolstvo in izobraževanje pri ZITT je leta 
1974 ugotavljala, da imajo tekstilne šole premalo 
učencev in da posledično zato primanjkuje kadrov v 
tekstilni industriji. Kadrovsko politiko je treba dol-
goročno načrtovati, zato so predlagali nekaj ukre-
pov za izboljšanje položaja. (1) Kadrovske službe 

4 Že v letu 1976 pa je bil dan v javno razpravo predlog za 
reformo srednjega šolstva v usmerjeno izobraževanje, 
tako da je bilo treba pripraviti nove učne načrte.
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podjetij so opozorili na pomembnost pridobivanja 
bodočih strokovnih kadrov, česar so se v številnih 
organizacijah premalo zavedali. (2) Za pridobivanje 
učencev so predlagali propagandno akcijo v tisku in 
po osnovnih šolah in gimnazijah, podjetja naj bi 
pravočasno objavljala razpise za štipendije, izšla pa 
je tudi posebna izdaja strokovne revije Tekstilec, ki 
so jo razposlali po šolah. (3) Komisija je tudi pred-
lagala, naj tekstilna industrija fi nancira izdelavo re-
klamnega fi lma o tekstilni stroki, ki bi ga predvajali 
na televiziji. Za premajhno zanimanje za tekstilne 
poklice so krivili tudi medije, ki naj bi prikazovali le 
probleme tekstilne industrije, ter prenizke dohodke. 
Zadnje po mnenju tekstilcev ni več držalo, saj so bili 
strokovnjaki, ki so končali katerokoli strokovno tek-
stilno šolo, približno enako plačani kot v drugih 
strokah [34].

3.2 Izobrazbena struktura zaposlenih v tekstilni 

industriji

Ker se je v sedemdesetih letih tekstilna industrija 
hitro modernizirala in ker so nove tekstilne surovi-
ne (predvsem sintetična vlakna) narekovale nove 
tehnologije, je to zahtevalo spremembo tudi v ka-
drovski strukturi. Število priučenih in nekvalifi cira-
nih delavcev naj bi se zmanjševalo na račun kvalifi -
ciranih in visokokvalifi ciranih strokovnjakov. V letu 
1974 je imelo od 48.800 zaposlenih v 74 organizaci-
jah združenega dela v tekstilni industriji samo 373 

(0,76 odstotka vseh zaposlenih) zaposlenih višjo iz-
obrazbo in 2953 delavcev srednješolsko izobrazbo 
(6,5 odstotka vseh zaposlenih). Glede na razvoj no-
vih tehnologij in njihovo zahtevnost bi jih potrebo-
vali vsaj dvakrat več, in to predvsem z višjo strokov-
no izobrazbo [13]. V letu 1978 je bilo zaposlenih 
52.363 oseb. Od tega je bilo 0,7 odstotka zaposlenih 
z visoko, 1,1 odstotka z višjo, 6,5 odstotka s srednjo 
in 19,4 odstotka s poklicno izobrazbo (slika 3). Kva-
lifi kacijska struktura je bila zelo nizka. Do leta 1985 
so želeli število zaposlenih zmanjšati za en odstotek, 
ob tem pa dvigniti raven izobrazbe, tako da bi bilo 
1,3 odstotka zaposlenih z visoko, 2,3 odstotka z viš-
jo, 9,4 odstotka s srednjo in 33,1 odstotka s poklic-
no izobrazbo [35].
Večina delovnih organizacij je podpisalo Samo-
upravni sporazum o temeljih plana Posebne izobra-
ževalne skupnosti za tekstilno usmeritev za obdobje 
1986–1990. Med drugim so se dogovorili o posebni 
prispevni stopnji iz čistega dohodka (0,034 + 0,05 od-
stotka), ki je bila namenjena opremi šolskih delav-
nic in laboratorijev. Žal pa niso vse organizacije na-
kazovale sredstev [36].
Leta 1988 je začel veljati nov obračunski zakon, zato 
je Izobraževalna skupnost Slovenije predlagala 
uvedbo enotne prispevne stopnje 4,20 odstotka od 
davčne osnove, kar naj bi nadomestilo do tedaj ve-
ljavno diferencirano prispevno stopnjo. Tekstilna 
industrija se s tem ni strinjala, vendar so vse druge 
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Slika 3: Izobrazbena struktura zaposlenih v slovenski tekstilni industriji v letu 1978 [35]
Figure 3: Educational structure of employees in the Slovenian textile industry in 1978 [35]
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Posebne izobraževalne skupnosti v to privolile. Po 
razpravi, ali se jim splača vztrajati pri svojem in tve-
gati, da se jim bodo v primeru zmanjšanja dohod-
kov prispevne stopnje zvišale, in na podlagi izraču-
na v Tekstilindusu, ki po novem izračunu ne bi bil 
na slabšem, so soglašali z uvedbo enotne prispevne 
stopnje. Vztrajali pa so, da bi cena izobraževanja 
morala biti vgrajena v ceno izdelka, in da nihče 
(tudi tisti z izgubo), ne bi smeli biti oproščeni plače-
vanja prispevka, kajti šolam je treba zagotoviti ustrez-
ne razmere za normalno delo [36].

3.3 Razvoj visokošolskega izobraževanja na 

področju tekstilstva

Tekstilna tehnologija je po drugi svetovni vojni sko-
kovito napredovala, zato srednješolsko znanje ni več 
zadoščalo. Potrebovali naj bi vsaj 200 tekstilnih in-
ženirjev z osnovnim strokovnim znanjem iz kemije, 
strojništva in ekonomije, s čimer bi tako izobraženi 
visokokvalifi cirani kadri zasedali vodilna delovna 
mesta in mesta v laboratorijih, kontrolorjev in pla-
nerjev, analitikov in komercialistov [37]. Zavedali 
so se, da razvoja in napredka industrije ni mogoče 
doseči le s kvalifi ciranimi delavci in strokovnjaki s 
prakso in izkušnjami, temveč je treba razviti tudi 
znanstveni študij, ki bi pripomogel k razvijanju tek-
stilne industrije.
Pomen visoko izobraženih kadrov je bil izražen tudi 
v vseh perspektivnih planih. V smernicah za sestavo 
perspektivnega plana SR Slovenije za obdobje 1966–
1970 je bilo zapisano, da je prehod na intenzivnejši 
način gospodarjenja mogoč med drugim z »ustvarja-
njem splošnih pogojev gospodarjenja kot je skrb za 
razvoj kadrov, intenziviranje raziskovalnega dela in 
gradnja energetske osnove«. Glede na dotedanji razvoj 
gospodarstva je bil poudarjen tudi problem neizko-
riščenosti obstoječe strukture kvalifi ciranih in viso-
kokvalifi ciranih kadrov, v čemer so videli možnost za 
večjo uveljavitev pogojev, ki bi pripomogli k pro-
izvodnji visokokvalitetnih izdelkov in storitev z veli-
kim vložkom intelektualnega dela. Usposabljanje in 
pravilna zaposlitev strokovnih kadrov so osnova go-
spodarskega in družbenega razvoja na splošno, zato 
je bilo potrebno, da to področje dobi v planu osred-
nje mesto. Zaradi potrebe po uveljavljanju sodobnih 
metod proizvodnje ter njene modernizacije in večje-
ga vključevanja na mednarodni trg pa so zahtevali 
trajno skrb za pospeševanje raziskovalnega dela in 
znanosti [38]. Zaradi potreb po strokovnih kadrih so 
v tem obdobju želeli razširiti mrežo šol 2. stopnje. 

Razmerje med visokostrokovnimi in srednjestrokov-
nimi kadri je bilo le 1 : 2,6, medtem ko je bilo v razvi-
tejših državah precej višje.

3.3.1 Začetek visokošolskega tekstilnega 

izobraževanja

Začetki visokošolskega izobraževanja na področju 
tekstilstva v Sloveniji segajo v leto 1946, ko so na te-
danjem oddelku za kemijo Tehniške fakultete v 
Ljub ljani uvedli izbirni predmet kemijska tekstilna 
tehnologija. Leta 1953 so na ljubljanski Fakulteti za 
strojništvo uvedli novo usmeritev s področja me-
hanske tekstilne tehnologije. Ker omenjeni dve usme-
ritvi nista zadoščali potrebam tekstilne industrije, ki 
je v tem času potrebovala več kot tisoč inženirjev 
tek stilne tehnologije, bilo pa jih je 86 [39], je fakul-
tetni svet Tehniške fakultete v Ljubljani na pobudo 
Zvezne gospodarske zbornice in Zveze inženirjev in 
tehnikov 14. julija 1956 sprejel sklep o ustanovitvi 
Odseka za tekstilno tehnologijo pri oddelku za ke-
mijsko tehnologijo. Sklep je bil potrjen 10. septem-
bra 1956 na izredni seji Univerzitetnega sveta. V 
letu 1956/1957 se je vpisalo prvih 123 mlajših, pa 
tudi starejših slušateljev iz vse Jugoslavije [40], v šol-
skem letu 1957/1958 158 in v šolskem letu 1958/ 
1959 137 slušateljev [39].
Odsek je gostoval na Oddelku za kemijo, predavalni-
ce in laboratorije pa je imel na drugih oddelkih fa-
kultete. Leta 1960 je bila z zakonom o preosnovanju 
nekaterih fakultet Univerze v Ljubljani (sprejetim 24. 
junija 1960), ustanovljena nova Fakulteta za naravo-
slovje in tehnologijo (FNT), ki so jo sestavljali odde-
lek za montanistiko z metalurškim in geološ kim 
odsekom, oddelek za kemijo z odseki za kemijo, ke-
mijsko tehnologijo in farmacijo, matematično-fi zi-
kalni oddelek ter (prvič samostojen) oddelek za 
tek stilno tehnologijo [41]. Z naraščanjem števila štu-
dentov je naraščala tudi prostorska stiska. Tedanji 
predstojnik odseka prof. dr. ing. Franjo Kočevar se je 
odločil pridobiti podporo za gradnjo nove stavbe. 
Dobil jo je v slovenski tekstilni industriji, GZS, Zvez-
nem fondu za kadre ter pri vplivnih politikih, ki so 
odobrili gradnjo stavbe na Snežniški 5. Načrt za stav-
bo, ki je bila zgrajena leta 1962 (slika 4), je izdelal Jo-
sip Didek (1917–1989), slovenski gradbeni inženir in 
projektant. Vijoličasta petnadstropna zgradba s šte-
vilnimi okni in značilno fasado s ščitniki pred son-
cem je imela vse potrebne prostore za uspešno peda-
goško in raziskovalno delo: predavalnice, laboratorije, 
preskuševališče, pisarne, delavnice in knjižnico.
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Študij tekstilne tehnologije v Ljubljani je v prvih le-
tih zaobsegal le visokošolski študij s splošno usmerit-
vijo. V okviru študijskih reform na univerzah se je iz 
petletnega pozneje preoblikoval v štiriletni študij. V 
šolskem letu 1960/1961 je bil uveden dvostopenjski 
študij, ki je bil v šolskem letu 1968/1969 zaradi pre-
velikega osipa generacij študentov ukinjen in po-
novno uveden v šolskem letu 1977/1978. V letu 1967 
je izvršni odbor izobraževalne skupnosti SR Slove-
nije sprejel sklep o ukinitvi samostojnega oddelka za 
tekstilno tehnologijo na FNT. O tem so na predlog 
Poslovnega združenja tekstilne industrije ter ZITT 
razpravljali na Svetu za oblačilno stroko pri GZS in 
sklenili, da je za tekstilno industrijo zelo pomembno 
izobraževanje inženirjev tekstilne tehnologije s splo-
šno tekstilno tehnološko izobrazbo in da druge fa-
kultete (npr. kemijska in strojna) ne morejo zapolni-
ti teh vrzeli. Sprejeli so sklep, da protestirajo proti 
premalo proučeni reorganizaciji oziroma ukinitvi 
oddelka [42]. Zadevo so obravnavali tudi diploman-
ti – nekdanji študenti fakultete, ki so se zbrali na 
vsakoletnem simpoziju v Ljubljani. Sprejeli so reso-
lucijo, v kateri so zapisali, da je nujen obstoj edinega 
samostojnega oddelka tekstilne tehnologije v državi. 
Podpisali so jo diplomanti iz vseh jugoslovanskih re-
publik [43]. Nato oddelek ni bil ukinjen.
Dveletni višješolski program tekstilne tehnologije se 
je v drugem letniku delil na mehansko in kemijsko 
usmeritev. Na oddelku je bil v šolskem letu 
1965/1966 uveden tudi magistrski študij, ki se je po  
zaključenem magistrskem delu lahko nadaljeval v 
doktorski študij [39]. Ker je bil v sedemdesetih letih 
precejšen del slovenske tekstilne industrije usmerjen 

v izvoz, so bile zahteve razvitih zahodnih trgov tudi 
v kakovostno oblikovanih izdelkih. Posledično je bil 
na oddelku za tekstilno tehnologijo leta 1979 uveden 
višješolski (nekoliko pozneje spremenjen v visoko-
šolskega) študij oblikovanja tekstilij in oblačil.
Leta 1974 je oddelek predlagal ustanovitev prve 
stop nje izrednega študija. Predstojnica mariborske 
višje tehniške šole se ni strinjala, da bi se učni na-
črt bodočega študija razlikoval od tistega, ki so ga 
že izvajali v Mariboru. Komisija za šolstvo in iz-
obraževanje je izoblikovala stališče, da naj oba od-
delka najdeta skupno rešitev za izredni višješolski 
študij, da naj bodo učni programi enotni, po po-
trebi pa naj se obstoječi mariborski izpopolni in 
korigira. Tek stilnim podjetjem pa so priporočili, 
naj izredno vpisanim študentom omogočijo čim 
hitreje dokončati študij in jim zagotovijo fi nančno 
pomoč [34].

3.3.2 Visokošolsko tekstilno izobraževanje v Mariboru

Skupščina RS Slovenije je skladno s šolsko reformo 
med letom 1959 in 1960 sprejela Zakone o ustanovit-
vi petih višjih šol v Mariboru, med katerimi je bila 
leta 1959 ustanovljena Višja tehniška šola s strojnim, 
elektro, tekstilnim, gradbenim in kemijskim oddel-
kom [44]. Šola se je začasno vselila v prostore Srednje 
tehniške šole, v začetku študijskega leta 1960/1961 pa 
je dobila lastno stavbo na Smetanovi 17. Tega leta se 
je vpisalo 211 rednih in 754 izrednih študentov, od 
tega 134 študentov na tekstilni oddelek. V zgradbi so 
imeli 12 učilnic, osem kabinetov, pet pisarniških pro-
storov in tri laboratorije [14]. Tekstilni oddelek se je 
deset let pozneje pridružil strojnemu oddelku kot 

Slika 4: Graditev Odseka za tekstilno tehnologijo (levo) in dokončana stavba (desno) na Snežniški 5 v Ljubljani 
(arhiv Oddelka za tekstilstvo, grafi ko in oblikovanje)
Figure 4: Building of the Department of Textile Technology (left ) and completed building (right) at Snežniška 5 
in Ljubljana (courtesy of the Department of Textiles, Graphic Arts and Design)
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Odsek za tekstilno tehnologijo. Zaradi oddaljenosti 
od nekaterih tekstilnih področij so v Novem mestu, 
Preboldu, Kranju in drugod organizirali študij ob 
delu in s tem dali možnost pridobitve višješolske izo-
brazbe zaposlenim v teh krajih [45]. Višja tehniška 
šola se je zaradi razvoja družbe in gospodarstva, ki 
sta zahtevala nova znanja in usmerjenost, leta 1973 
preoblikovala v Visoko tehniško šolo. Na Odseku za 
tekstilno tehnologijo je bil uveden dvostopenjski štu-
dij Tekstilna tehnologija in Konfekcijska tehnologija, 
zato se je preimenoval v Odsek za tekstilno in kon-
fekcijsko tehnologijo. Leta 1978 je bil odsek ukinjen, 
dejavnost pa se je prenesla na Katedro za tekstilno 
in konfekcijsko tehnologijo. Leta 1985 se je Visoka 
tehniška šola preimenovala v Tehniško fakulteto, iz-
obraževanje tekstilcev pa se je izvajalo pod okriljem 
oddelka za strojništvo. Na podlagi Zakona o usmer-
jenem izobraževanju (Ur. L. SRS, 1980) je bil opu-
ščen dvostopenjski študij ter uveden t. i. hibridni 
sistem VŠ-VIS program. Ti programi so bili v okvi-
ru Posebne izobraževalne skupnosti (PIS) usklajeni 
s študijskimi programi Oddelka za tekstilno tehno-
logijo FNT v Ljubljani. V letu 1995 so v Mariboru 
nastale štiri samostojne fakultete, med njimi tudi 
Fakulteta za strojništvo, na kateri je bil leta 1999 po-
novno ustanovljen Oddelek za tekstilstvo [44].
Tako kot v Sloveniji je tudi v drugih republikah SFRJ 
primanjkovalo usposobljenih tekstilnih kadrov. Tri-
desetega junija 1958 je bila ustanovljena Višja tehnič-
na tekstilna šola v Beogradu [46], julija 1959 pa Višja 
tehnična šola tudi v Leskovcu [47]. Na Hrvaškem se 
je neodvisni študij tekstilstva in tekstilne tehnologije 
začel izvajati v začetku šestdesetih let v Zagrebu v 
sklopu Tehnološke fakultete ter na treh samostojnih 
šolah v Dugi Resi, Varaždinu in Zagrebu [48].

4 Razprava

Tekstilno šolstvo v Jugoslaviji se je razmahnilo po 
drugi svetovni vojni predvsem zaradi hitro razvija-
joče se tekstilne industrije in njenih potreb po izšo-
lanih strokovnih kadrih, ki naj bi nadomestili tuje 
strokovnjake. Pomanjkanje kvalifi ciranih delavcev 
so v prvih letih po vojni v podjetjih skušali zapolniti 
z delavci, ki so jih priučevali v različnih tečajih. Pot 
do vzpostavitve sistematično urejenega tekstilnega 
šolstva pa je bila zahtevna in prepletena s številnimi 
problemi. Že v prvem petletnem planu načrtovana 
razširitev mreže srednjih in nižjih strokovnih šol, 

povečanje števila kvalifi ciranih delavcev v Jugoslaviji 
ter izboljšanju vajeniškega šolstva, ni dala pričako-
vanih uspehov. Šole so se ubadale s prostorskimi 
problemi, pomanjkanjem učnih pripomočkov in 
pomanjkanjem učnega osebja. Pomembno prelo-
mnico pomeni sprejetje zvezne uredbe o strokovnih 
šolah iz leta 1952, prvega predpisa, ki je neposredno 
urejal vprašanje strokovnega šolstva po vojni.
Z raziskavo smo potrdili, da se tekstilno šolstvo ni 
razvijalo v skladu s potrebami jugoslovanske indu-
strije. Tekstilna industrija je na področju izobraže-
vanja zaostajala za razvitimi industrijskimi država-
mi. Čeprav so v Združenju tekstilne industrije 
veliko razpravljali o organizaciji strokovnega šol-
stva, je na začetku prevladovalo mnenje, da je za do-
sego kvalifi kacije dovolj le eno- ali dvomesečni pri-
učitveni tečaj na delovnem mestu ter več krajših 
tečajev za pridobitev osnovnega tehnološkega zna-
nja ter osnovnih pojmov o organizaciji podjetja, de-
lavski zakonodaji in samoupravljanju. Kmalu se je 
izkazalo, da mojstri zaradi razvoja tehnike in tehno-
logije potrebujejo več splošnega, tehničnega in eko-
nomskega znanja oziroma srednješolsko tehnično 
izobrazbo. Tekstilna industrija je vse bolj potrebo-
vala tudi visoko izobražene delavce – inženirje tek-
stilne tehnologije s širokim znanjem kemije, stroj-
ništva in ekonomije, zato je bila ustanovitev oddelka 
za tekstilno tehnologijo na Univerzi v Ljubljani lo-
gična posledica. Leta 1967 sprejet Zakon o srednjem 
šolstvu je določal, da morajo biti predmetniki in 
učni načrti poklicnih in srednjih šol pripravljeni na 
podlagi profi lov poklicev. Šele leta 1972 pa so bili 
potrjeni profi li za prvih pet poklicev tekstilne stro-
ke, ki so postali osnova učnih programov.
Razvoju strokovnega šolstva ni sledila boljša izo-
brazbena struktura zaposlenih v tekstilni industriji, 
kot je ugotovljeno v raziskavi. V 70. in 80. tih letih 
se je tekstilna industrija hitro modernizirala. Nove 
tehnologije so zahtevale spremembe v kadrovski 
strukturi. Število priučenih in nekvalifi ciranih de-
lavcev naj bi se zmanjševalo na račun kvalifi ciranih 
in visokokvalifi ciranih strokovnjakov, vendar je kva-
lifi kacijska struktura ostala nizka. Konec 70. tih let 
20. stoletja je bilo več kot 70 odstotkov zaposlenih v 
tekstilni industriji le kvalifi ciranih delavcev.
Z raziskavo smo dokazali, da je bilo tekstilno poklicno 
šolstvo v slabšem položaju glede na druge poklicne 
šole. V Sloveniji na področju tekstilstva do sredine 70. 
let ni bilo šolskega sistema, temveč le posamezne šole 
in institucije, s čimer so zaostajali tudi za drugimi, 
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manj razvitimi republikami. Posebno problematič-
no je bilo nižje strokovno šolstvo, ki je zaostajalo za 
potrebami gospodarstva. Vzroki so bili v premajh-
ni povezanosti med industrijo in šolstvom, neu-
sklajenih programih, pomanjkanju kvalifi ciranih 
učiteljskih kadrov, nezadostni opremljenosti šol 
ipd. V Kranju in Mariboru so bile večkrat ustanov-
ljene in ukinjene poklicne šole, čeprav je bila velika 
potreba po vzdrževalcih sodobne proizvodne opre-
me in strojev. Poklicna šola tekstilne stroke je bila 
ena redkih brez javno priznanega poklicnega iz-
obraževanja. Javno veljavna spričevala sta podelje-
vali srednji tehniški šoli v Kranju in Mariboru, 
medtem ko sta Tekstilindus in MTT Maribor iz-
obraževala nižje strokovne kadre, ki pa so si s tem 
pridobili le interno kvalifi kacijo. S tem so bili tek-
stilci prikrajšani v primerjavi z drugimi strokami. 
Že leta 1970 je upravni odbor Zveze inženirjev in 
tehnikov tekstilcev Slovenije (ZITTS) začel priprav-
ljati formalnosti za verifi kacijo, vendar je bilo prvih 
sedem učnih programov za konfekcijsko stroko po-
trjenih šele leta 1975, s čimer je bil končan posto-
pek za formiranje stopenjskega pouka po novem 
šolskem sistemu.

5 Sklep

Skozi raziskavo smo potrdili, da se tekstilno šol-
stvo ni razvijalo v skladu s potrebami jugoslovan-
ske industrije, da je bilo tekstilno poklicno šolstvo 
v slabšem položaju glede na druge poklicne šole 
ter da razvoju strokovnega šolstva ni sledila boljša 
izobrazbena struktura zaposlenih v tekstilni indu-
striji. Pomembno vlogo pri strokovnem izpopol-
njevanju tek stilcev je igralo Društvo inženirjev in 
tehnikov tekstilne industrije Slovenije, ki je med 
drugim organiziralo strokovna predavanja in stro-
kovne tečaje za pridobitev kvalifi kacij. Člani dru-
štva so sodelovali v komisijah za šolstvo, pripravo 
učnih načrtov, kategorizacijo in nomenklaturo po-
klicev v tekstilni industriji, pri organizaciji vaje-
niškega šolstva ipd.
V 70. in 80. tih letih se je tekstilna industrija hitro 
modernizirala, nove tehnologije pa so zahtevale 
spremembe v kadrovski strukturi. Število priučenih 
in nekvalifi ciranih delavcev naj bi se zmanjševalo na 
račun kvalifi ciranih in visokokvalifi ciranih strokov-
njakov, vendar pa je kvalifi kacijska struktura ostala 
vseskozi nizka.
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