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 PREDMETNIK 1. LETNIKA NO_FD 

USTVARJALNOST 
VIZUALNI JEZIK 
TEORIJA BARV 
RISANJE IN SLIKANJE I.  
STUDIO I. – NOTRANJA OPREMA PROSTORA 
 
 
STUDIO I. – NOTRANJA OPREMA PROSTORA (VAJE) 
RISANJE IN SLIKANJE I. 
STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU 
ZGODOVINA POHIŠTVA IN NOTRANJE OPREME 



       USTVARJALNOST 

 
Predmet obravnava ustvarjalnost, kot temeljno določilo 
človeka. 
 
Gre za analizo pojma ustvarjalnosti kot specifičnega  
atributa v vsej zgodovini vrste homo sapiens. 
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       VIZUALNI JEZIK 

 
Predmet študente uvodoma seznani z osnovami za 
razumevanje vizualnega jezika, ki so povzete v naslednjih 
splošnih pojmih in temah: vizualna kultura, razlike med 
verbalnim in vizualnim jezikom, podoba, umetnost,  
ločevanje med vizualnim in likovnim, likovno ustvarjanje, 
oblikovanje, estetika; poznavanje zakonitosti likovnega 
izražanja: likovnih elementov, spremenljivk in likovne 
kompozicije. Sledi obravnava pravil, likovne kompozicije in 
konstrukcije likovnega prostora. 
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       TEORIJA BARV 

 
Predmet študente seznani z osnovami likovne teorije barv,  
s procesi zaznavanja barv, s psihološkimi vidiki barv in 
praktično uporabo barv. 
 
Poudarek je na poznavanju barvnih študij in likovne teorije  
o barvah, ki zajemajo psihologijo barv, barvno sistematiko  
in zgodovino barv v vizualni kulturi (v likovni umetnosti  
in oblikovanju).  
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       RISANJE IN SLIKANJE 

 
Spoznavanje z načeli opazovanja teles, prostora in narave ter 
spoznavanje zakonitosti likovnega ustvarjanja.  
 
Osnovno poznavanje človeške anatomije in razvijanje 
sposobnosti konstruiranja človeške figure v prostoru.  
 
Gradnja po načelih likovne kompozicije. 
  
  
 



 STUDIO I. – NOTRANJA OPREMA PROSTORA 

 
Razvoj natančnosti ter analitičnega, abstraktnega in 
konceptualnega mišljenja v kontekstu spoznavanja 
človekovega bivalnega okolja in različnih stanovanjskih tipov.  
 
Spodbujanje k refleksiji aktualnega dogajanja na področju 
oblikovanja.  
 



       RISANJE IN SLIKANJE 

 
Orientacija glede likovne problematike skozi zgodovino 
človeške ustvarjalnosti in  artikulacija lastnega izraza na 
področju likovnega snovanja. 
 
Gradnja slike po načelih likovne kompozicije, preciziranje 
lastnih ustvarjalnih intenc in zasledovanje "rdeče niti" v 
svojem ustvarjalnem delu (intence) ter  osnovno poznavanje 
modernističnih umetniških pristopov (reference). 
 
 
  

l.  



 STUDIO I. – NOTRANJA OPREMA PROSTOR (VAJE) 

 
Študent se spozna osnovne funkcionalne in strukturne 
zakonitosti stanovanj in posameznih prostorov v stanovanju. 
 
Pozna osnovne stanovanjske tipe večstanovanjskih objektov. 
 
Zna izrisati načrte notranje arhitekture stanovanjskih 
objektov na osnovi idejne zasnove v M 1:100 prek  osnovnih 
tehnik  vizualizacij (aksonometrija, tlorisi, makete, kolaži, 
prerezi, ...) . 
 



 STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU 

 
Študent pozna zahtevano strokovno besedišče in ga zna 
uporabljati v različnih pisnih in govorjenih strokovnih 
kontekstih. 
 
Obvlada določeno poslovno terminologijo in poslovne 
slovnične in stilne strukture. 
 
Zna samostojno napisati poslovni dopis ali drugo tipsko 
strokovno besedilo ter izdelati več vrst CV-jev v tujem jeziku. 
 



  ZGODOVINA POHIŠTVA IN NOTRANJE OPREME 



 PREDMETNIK 2. LETNIKA NO_FD 

TEKSTILIJE V OBLIKOVANJU INTERIERJEV 
KULTURNA DEDIŠČINA 
ZGRADBA, LASTNOSTI IN RABA LESA 
POVRŠINSKA OBDELAVA LESA 
MATERIALI IN POSTOPKI ZA OBLIKOVANJE INTERIJERJEV 
STUDIO II. - NOTRANJA OPREMA STANOVANJSKIH OBJEKTOV 
 
VIDEO V OBLIKOVANJU 
KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE 
STUDIO II. - NOTRANJA OPREMA STANOVANJSKIH OBJEKTOV 
(VAJE) 
RAZSVETLJAVA 
RAZVOJ INTERIERJEV IN OBLIKOVANJE l. 
OBLIKOVANJE IN TEHNOLOGIJE KOVINSKIH IZDELKOV 
FOTOGRAFIJA l. 



 TEKSTILIJE V OBLIKOVANJU INTERIERJEV 

 
Študenti obvlada oblikovalske procese razvoja tekstilnega 
vzorca od inspiracije do aplikacije na tekstil. 
Uporablja tekstilno-tehnološke postopke izdelovanja tekstilij, 
vključujoč konstruiranje, pletenje, barvanje in tiskanje. 
 
Oblikuje tekstilne vzorce/kolekcij za konkreten prostor in 
izdeluje ambientalne tekstilije po projektnem predlogu. 
 



       KULTURNA DEDIŠČINA 

 
Študent  prepozna, vrednoti in pre-interpretira kulturno 
dediščino v kontekstu zgodovinskega razvoja.  
 
Spozna razmerja med preteklostjo in sodobnostjo ter 
klasifikacija dediščine po spoznavnih modelih kot izhodišče 
za sodobne oblike in načine ustvarjalnosti.  
Prepozna bistvenih oblikovnih lastnosti in simbolnih 
značilnosti dediščine kot podlaga za razvijanje in oblikovanje 
jedra kreativnega modificiranja v nove izdelke (re-design) 
  



 ZGRADBA, LASTNOSTI IN RABA LESA 

 
Študent  razume zvezo med lastnostmi lesa, obdelavnostjo, 
predelavnostjo in končno rabo lesa. 
Pozna široki spekter izdelkov iz masivnega lesa in lesnih 
kompozitov ter spozna vlogo rabe lesa in zdržnega 
gospodarjenja z gozdovi za zdržni razvoj. 
 
Študent se zaveda izjemnega pomena oblikovanja in 
diverzifikacije izdelkov za dodano vrednost lesa. 
  
 



 POVRŠINSKA OBDELAVA LESA 

 
Študent pridobi ustrezna znanja o premaznih in drugih 
materialih ter o postopkih za obdelavo površin lesa. Cilj je 
obvladati teoretične osnove, ki predstavljajo temelj za 
odločanje o najprimernejših materialih in postopkih za 
obdelavo površin, glede na postavljene estetske zahteve in 
pričakovane pogoje med izpostavitvijo površinskega sistema 
na lesnem izdelku.  
 



 MATERIALI IN POSTOPKI ZA OBLIKOVANJE INTERIERJEV 

 
Študent se usposobi za projektiranje notranje opreme in 
konstruiranje pohištva.  
 
Sposoben je izdelati izvedbe načrte posameznih kosov 
pohištva, vključno s tehničnim poročilom (popis materialov, 
izbor opreme, barv…). 
 



 STUDIO II. – NOTRANJA OPREMA STANOVANJSKIH OBJEKTOV 

 
Študent ponotranji pojme, principe in zakonitosti oblikovanja 
prostora bivanja, dela in počitka sonaravnega bivanja ter 
trajnost in uporaba znanja v novih situacijah prek 
načrtovalnih in miselnih procesov.   
 
Obvlada načrtovanje prostorov bivanja, poznavanje 
funkcije, dimenzioniranja, ergonomije, prostorskih 
zakonitosti in razmerij in izvedba predstavitvenih maket. 



 VIDEO V OBLIKOVANJU 

 
Študent se seznani s koncepti in teorijo videa zapisa. 
 
Osvoji osnovne tehnične sposobnosti za manipulacijo in 
izvedbo video zapisov. 
 
Interpretirat video dela, jih slogovno loči in formalno 
analizira.  Kritično presodi ovrednoti in analizira proces dela 
s psihološkega vidika. 



 KOMUNIKACIJSKE  STRATEGIJE 

 
Samostojna priprava komunikacijske strategije za izbrano 
ciljno skupino. 
 
Sposobnost konceptualnega razmišljanja na obravnavano 
tematiko in razvoj lastnih tržnih principov pri komuniciranju 
na trgu ter uporabe ustreznih komunikacijskih orodij za 
učinkovito komunikacijo na trgu. 



 STUDIO II. – NOTRANJA OPREMA STANOVANJSKIH OBJEKTOV (VAJE) 

 
Študent ponotranji pojme, principe in zakonitosti oblikovanja 
prostora bivanja, dela in počitka sonaravnega bivanja ter 
trajnost in uporaba znanja v novih situacijah prek 
načrtovalnih in miselnih procesov.   
 
Obvlada načrtovanje prostorov bivanja, poznavanje 
funkcije, dimenzioniranja, ergonomije, prostorskih 
zakonitosti in razmerij in izvedba predstavitvenih maket. 



 RAZSVETLJAVA 

 
Poznavanje fizikalnih osnov svetlobe, osnovnih veličin 
fotometrije, svetlobnih virov in svetilk, merilnih postopkov, 
priporočil in standardov za osvetljenost notranjih prostorov. 
 
Razumevanje vpliva svetlobe na človeka, delovanja 
svetlobnih virov in svetilk za uporabo v bivalnih prostorih, 
povezave med izbranimi svetlobnimi viri in doseženim 
svetlobnim okoljem v prostoru, osnovnih principov 
načrtovanja razsvetljave. 



 STUDIO II. - NOTRANJA OPREMA  JAVNIH OBJEKTOV (VAJE) 

 
 
 



 STUDIO II. - NOTRANJA OPREMA  JAVNIH OBJEKTOV (VAJE) 

 
 
 

Delavnica U(re)DESIGN, 2012 

•   

•   



 STUDIO II. - NOTRANJA OPREMA  JAVNIH OBJEKTOV (VAJE) 

 
 
 

Delavnica DEN 2011 pod mednarodnim vodstvom Paul Michelsen, Amsterdam 



 RAZVOJ INTERIERJEV IN OBLIKOVANJA I. 

 
Namen predmeta je seznaniti študente z vplivi procesov 
moderne arhitekture in oblikovanja na razvoj interierja.  
 
Pri tem gre v prvi vrsti za razumevanje in analitično refleksijo 
o arhitekturni formi, ki se je zaradi novih tehnoloških 
zmožnosti in načinov proizvodnje pričela po prvi svetovni 
vojni bistveno preoblikovati.  



 OBLIKOVANJE IN TEHNOLOGIJE KOVINSKIH IZDELKOV 

 
Pridobiti si veščine pristopa pri načrtovanju kovinskih 
izdelkov. 
 
Sposobnost razumevanja vloge kovinskih izdelkov pri 
oblikovanju z namenom oblikovati izdelke za  višjo kvaliteto 
življenja. 



       FOTOGRAFIJA 

 
Študent se seznani s ključnimi teoretičnimi deli.  
Seznani se z deli pomembnejših umetniških fotografov. 
Sposoben je argumentiranega kritiškega diskurza o 
določenem fotografskem delu.  
Sposoben je za načrtovanje in izvedbe oblikovalskega 
izdelka, ki vsebuje fotografijo.  
  
 



 PREDMETNIK 3. LETNIKA NO_FD 

BLAGOVNE ZNAMKE 
MANAGEMENT INOVATIVNOSTI IN TEHNOLOGIJ 
RAČUNALNIŠKI MEDIJI V OBLIKOVANJU 
STUDIO III. - NOTRANJA OPREMA  JAVNIH OBJEKTOV 
FENG-SHUI – VZHODNOAZIJSKA BIVALNA KULTURA 
RAZVOJ INTERIERJEV IN OBLIKOVANJE ll. 
 
 
STUDIO III. - NOTRANJA OPREMA  JAVNIH OBJEKTOV (VAJE) 
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE 



  BLAGOVNE ZNAMKE 

 
Vpogled v osnove trženja, obvladovanje osnovnih pojmov in 
modelov, poznavanje prodajnih tehnik, sposobnost 
oblikovanja trženjskega načrta. 
  
Razumevanje trženjske strategije in povezovanje posameznih 
elementov s ciljem priprave konkretnih rešitev za izzive iz 
trženjske prakse. 
  
 



  MANAGEMENT INOVATIVNOSTI IN TEHNOLOGIJ 

 
Reševanje oblikovalskih in razvojnih problemov v 
gospodarstvu ter s tem oblikovanje lastne ustvarjalne zamisli 
ob vključevanju drugih strokovnjakov pri reševanju 
zahtevnejših IIDP oziroma oblikovalskih nalog. 
 
Obvladovanje izkoriščanja tržnih informacij, ki bodo koristile 
pri oblikovanju in razvoju izdelkov/storitev. 
 



 STUDIO III. - NOTRANJA OPREMA  JAVNIH OBJEKTOV 

 
Cilj predmeta je oblikovanje notranje opreme javnih 
objektov in interdisciplinarno integriranje znanj v izvedbo 
praktičnih projektov.  
 



 FENG-SHUI – VZHODNOAZIJSKA BIVALNA KULTURA 

 
Študente seznaniti z osnovnim konceptom in pomenom 
Feng Shuia v stanovanjskih in komercialnih objektih.  
 
Feng shui, sicer tradicionalna kitajska modrost urejanja 
okolja, pomeni oplemenitenje in nadgradnjo sodobnih 
projektantskih principov.  
 



 RAZVOJ INTERIERJEV IN OBLIKOVANJE ll. 

 
Namen predmeta je seznaniti študente z oblikovanjem 
pohištva in notranje opreme od najstarejših pojavov te zvrsti 
oblikovanja do današnjih dni v svetovni razsežnosti.  
 
Gre tako za stilno razvojno gledanje kot za povezovanje z 
vzporednimi umetnostnimi pojavi v arhitekturi, kiparstvu in 
slikarstvu oziroma za razumevanje vloge umetne obrti in 
oblikovanja notranjščin kot integralnega dela zgodovinski 
stilnih formacij.  
 



 STUDIO III. - NOTRANJA OPREMA  JAVNIH OBJEKTOV (VAJE) 

 
Študenti  prek projektnih nalog raziskujejo lokalno identiteto 
in razvijajo občutek pripadnost prostoru, kulturi in 
zgodovinskemu spominu ter identiteto globalnega prostora 
in razvojnih tendenc. 
 
Se interdisciplinarno povezujejo z mednarodnimi 
oblikovalskimi platformami  - GIDE, A.L.I.C.E. in BORDER 
CROSSING in skupaj s kolegi iz Amerike in Evrope ustvarjajo 
projekte. 
  



 STUDIO III. - NOTRANJA OPREMA  JAVNIH OBJEKTOV (VAJE) 

 

Delavnica THE FOUR SEASONS MICRO/MACRO JUB 2014 



  

 

DELAVNICA IN RAZSTAVA SI ŽE BILA KDAJ NA TRIGLAVU?, MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINA JUNIJ 2011 

  



  

 

DELAVNICA IN RAZSTAVA ZGODBE LESA : Interpretacija razstave Orinoco, 2012 

  

  



  

 

MEDNARODNADELAVNICA IN RAZSTAVA CROSSOVER, GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, FEBRUAR 2012 



  

 

SOCIALNI PROJEKTI - CENTER KORAK IN DRUŠTVO EN KORAK VEČ, 2010, 2011, 2012, 2013 

  

  



 

 MODELI 

 MODELI 

 MODELI 



 

 MODELI 

 MODELI 

 MODELI 



 NATEČAJ   

 



 NATEČAJ: ELIA AWARD FOR THE BEST EU STUDENT’S  WORK   

 



 NAGRADE 

 
1. nagrada za production design, Mixer Design Expo 
(Beograd) 

7. nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe 

naziv perspektivni mladi oblikovalec, v sklopu Meseca 
oblikovanja 
 



 RES DOBER SI LAHKO SAMO V TISTEM, KAR DELAŠ Z VESELJEM! 

 
»Pogoj za uspešno študijsko delo je študentovo sproščeno 
sodelovanje z učiteljem. Najprej poskrbim za to, da sta učitelj 
in učenec enakopravna partnerja s sicer nekoliko različnimi 
dolžnostmi. Ko se študent zaljubi v predmet in seminarsko 
delo, je že zelo veliko opravljenega.«  

 

Niko Kralj 


