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DIZAJN MANAGEMENT    

TRAJANJE ŠTUDIJA
Visokošolski strokovni študijski program Dizajn traja tri leta in obsega skupaj 180 
kreditnih točk po ECTS.

IZREDNI ŠTUDIJ
Število prostih vpisnih mest na izrednem študiju na smeri Dizajn management je za 
državljane RS in državljane članic EU je 30.

POGOJI ZA VPIS
V visokošolski strokovni študijski program Dizajna se lahko vpiše, kdor je opravil:
-maturo,
-poklicno maturo,
-zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

KRITERIJI :
-uspeh pri preizkusu umetniške nadarjenosti: 90% točk
-splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oz. maturi: 5% točk
-splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5% točk



DIZAJN MANAGEMENT    

PREIZKUS NADARJENOSTI
Vsi kandidati morajo pred vpisom na FD opraviti pisni in ustni del preizkusa 
nadarjenosti za študij dizajna.

Na pisnem delu izpita se preverja sposobnost kandidata glede na:
-nadarjenost za oblikovanje,
-kreativnost,
-sposobnost opazovanja in vizualnega izražanja,
-sposobnost za likovno dojemanje,
-kvaliteto izvedbe.

Na ustnem delu izpita se preverja:
-motive in afiniteto do dizajna,
-sposobnost kritičnega mišljenja,
-sposobnost abstraktnega mišljenja,
-ustvarjalnost,
-povezovanje vsebin,
-retorične sposobnosti.



DIZAJN MANAGEMENT    

Smer Dizajn management na dodiplomski stopnji združuje teorijo in prakso iz
disciplin oblikovanja, tehnologije, načrtovanja, podjetništva in gospodarstva
ter podaja potrebne veščine za upravljanje in prehajanje med temi področji,
saj oblikovalski projekti znotraj organizacij predstavljajo most med
oblikovanjem in vodenjem procesov, v katerih sodeluje tim strokovnjakov iz
različnih področij in z različnimi interesi.

Iz tega razloga mora biti dizajn manager oseba s poglobljenim poznavanjem
oblikovalskih procesov in oblikovalskega mišljenja, z visoko stopnjo empatije,
predvsem pa z odličnimi upravljalskimi in komunikacijskimi sposobnostmi, da
lahko z vodenjem multi-funkcijskih timov zagotovi optimalen oblikovalski
rezultat.

Študenti na dodiplomski stopnji bodo pridobivali oblikovalska znanja kot
oblikovalci znotraj oblikovalskega tima, hkrati pa bodo imeli trdno osnovo
managerskih znanj in veščin.
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Diplomanti smeri Dizajn management bodo zaposljivi v večjih in
manjših gospodarskih družbah, predvsem v tistih panogah, kjer
se razvijajo tako tehnološko, kot oblikovalsko vrhunsko izdelani
produkti z visoko dodano vrednostjo, ter v lastnih podjetjih.

Zaradi interdisciplinarnosti znanj bodo zanimivi za podjetja, ki so
vpeta v širši mednarodni prostor, kjer bodo lahko prevzeli
vodstvene položaje v oblikovalskih oddelkih.
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Splošne kompetence diplomanta:

- široko strokovno znanje na področju študija, dopolnjeno z izbranimi znanji s
področja dizajna, managementa, poslovanja in upravljanja, strateškega
načrtovanja, vizualnega jezika, proučevanja modnih trendov in informacijsko
komunikacijske tehnologije,

- spoznavanje novega procesa učenja skozi namerno uporabo učnih strategij,
virov in tehnologij,

- poznavanje multidisciplinarne projektne kulture na različnih področjih,
predvsem v gospodarstvu,

- sposobnost uveljavljanja lastnih idej, zaznavanja aktualnih svetovnih trendov
in povezovanja različnih znanj v multidisciplinarne projekte,

- poznavanje višjih standardov projektne kulture (postopnost, prototipiranje,
uporaba metod kreativnega razmišljanja, pomen identitete izdelka ali storitve,
osnove trženja).
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Splošne kompetence diplomanta:

- sposobnost uporabe napredne tehnologije, oblikovanja delovnih skupin ,
sposobnost vodenja poslovanja v kontekstu dizajn managmenta,

- sposobnost razumevanja in teoretičnega utemeljevanja strokovnih tem,
identificiranja konkretnih in abstraktnih praktičnih problemov, njihove
teoretične analize, iskanja rešitev in ustrezno ukrepanje,

- sposobnost uporabe znanj s področja dizajna in managmenta v kontekstu
reševanja kompleksnih problemov ter uporabe interdisciplinarnih znanj,

- sposobnost sodelovanja pri razvojnem in raziskovalnem delu in prenašanja
razvojnih in raziskovalnih dosežkov v prakso,

- sposobnost razumevanja soodvisnosti med tehnologijo in oblikovanjem ter
managementom ter razumevanja likovnega zapisa in vpliv le tega na končnega
kupca,
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Predmetno - specifične kompetence diplomanta:

- sposobnost spoznavanja in razumevanja utemeljitve in zgodovine ved s
področja managementa, ekonomskih poslovnih in vedenjskih ved

- sposobnost reševanja konkretnih strokovnih problemov v podjetju,
razumevanje koncepta podjetništva in povezanosti managementa in
podjetništva, razumevanje načel etičnega managementa in družbene
odgovornosti ter vsebine posameznih gospodarskih teorij in temeljnih
računovodskih izkazov,

- sposobnost razumevanja in snovanja ter oblikovanja trajnostne politike
podjetja,

-sposobnost analize pojma ustvarjalnosti in razumevanje osnovih tehnik
kreativnega razmišljanja,

- sposobnost za samostojno kreativno obvladovanje diskurza na področju
dizajna in razumevanje teoretske podstati dizajna,



HIŠA
ZA 
DIZAJN
MANAGEMENT IN
INOVACIJE 

Hiša za dizajn management in inovacije je bila ustanovljena z
namenom nuditi podporo študentom dizajn managementa, jim
širiti obzorja in ustvariti prostor, kjer se industrija lahko srečuje s
strokovnjaki iz akademske sfere na področju dizajna.

Program Dizajn management študentom omogoča, da pridobijo
bogato znanje na področju podjetništva, funkcionalnosti in
materialov, prav tako pa jim pomaga razumeti dizajn v širšem
kontekstu podjetništva in managementa ustvarjalnih procesov.



HIŠA ZA DIZAJN MANAGEMENT IN INOVACIJE 

Hiša za dizajn management in inovacije koordinira in združuje
interese gospodarstva, ki temeljijo na nacionalnih strateških ciljih
in kreativnih industrijah.

HDMI prav tako organizira razstave, okrogle mize, delavnice, kjer
se lahko srečujejo podjetja in mladi talenti z velikimi idejami.

Hiša nudi izobraževanja, na katerih sodelujejo tuji strokovnjaki s
področja dizajn managementa.



HIŠA ZA DIZAJN MANAGEMENT IN  INOVACIJE 

Na področju mednarodnih odnosov je Fakulteta za dizajn razvila
visokokakovostno mrežo mednarodnih povezav, ki omogoča
študentom in predavateljem izmenjavo znanja, idej in praktičnih
izkušenj na področju dizajna.

Fakulteta je prav tako sklenila več kot 40 bilateralnih sporazumov
z različnimi priznanimi visokimi šolami, ki delujejo na podobnih
področjih.

Fakulteta za dizajn je prav tako članica organizacije Design
Management Europe (DME), združenja ustanov, ki delujejo na
področju dizajn managementa.



HIŠA ZA DIZAJN MANAGEMENT IN INOVACIJE 
Hiša za dizajn management inovacije ima sedež v središču
Ljubljane, na Gerbičevi 51.

Hiša za dizajn management inovacije ima sedež v središču Ljubljane, na Gerbičevi 51a.Hiša za dizajn management inovacije ima sedež v središču Ljubljane, na Gerbičevi 51a.



Cilji Hiše za dizajn management in inovacije so:

1. Podpora študentom na področju oblikovanja notranje opreme 
in arhitekture prostora, vizualnih komunikacij, oblikovanja 
tekstilij in oblačil, produktnega dizajna in še posebej dizajn 
managementa.

2. Oblikovanje zasnove za emocionalni dizajn, ki povezuje ljudi z 
namenom razumevanja osnov dizajn managementa in njihove 
realizacije

3. Studio produkcija s poudarkom na lokalni kulturi in obrti

4. Spodbujanje družbene odgovornosti, ki vključuje sodelovanje 
na področju lokalnih družbenih projektov, ki so namenjeni 
izboljševanju življenjskih pogojev v državah, kjer proizvajamo



Cilji Hiše za dizajn management in inovacije so:

5. Omogočiti in nuditi strankam vrhunske in trajnostne produkte, 
sisteme in koncepte z visoko dodatno vrednostjo, izdelane iz 
naravnih materialov (koncept od zibelke do zibelke) z namenom 
doseganja maksimalne trajnosti

6. Razvijanje skupnih projektov z mladimi oblikovalci in 
priznanimi strokovnjaki

7. Ustvarjanje novih inovacij, načel dizajna in konceptov, saj je 
inovativni in trajnostni razvoj strategija, ki pomaga manjšim 
državam pri doseganju uspeha na globalnih trgih



DIZAJN MANAGEMENT  

PREDMETNIK



DIZAJN MANAGEMENT    - PREDMETNIK    - 1. LETNIK

Temelji managementa
Vizualna komunikacija

Vizualizacijske tehnike, risanje in slikanje I.
Uvod v materiale

Studio za konceptualno produktno oblikovanje I. 
IZBIRNI PREDMET

I. semester

II. semester

Dizajn management (teorija)
Vizualizacijske tehnike, risanje in slikanje II.

Snovanje zgodb
Studio za celostno grafično podobo in embalažo produkta

IZBIRNI PREDMET



DIZAJN MANAGEMENT                                                               1. LETNIK I. semester

PREDMET: TEMELJI MANAGEMENTA
NOSILEC: izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj 

VSEBINA:

Predstavitev osnovnih pojmov. 
Temelji managementa.
Podjetje kot organizacijski sistem.
Kultura in filozofija podjetja.
Izidi in kakovost poslovanja (uspeh in ugled).
Odločanje in urejanje zadev.
Naloge in vloge managerjev.

PREDAVANJA VAJE ECTS

10 20 3



DIZAJN MANAGEMENT                                                               1. LETNIK I. semester

PREDMET: VIZUALNA KOMUNIKACIJA
NOSILEC: izr. prof. dr. Polona Tratnik

VSEBINA:

Predmet je posvečen konvencionalnim komunikacijskim sistemom, zlasti vizualnim, 
pa tudi jezikovnemu in drugim. Pozornost je posvečena analizi diskurzivnosti vizualnih 
medijev in njihovih specifik, procesom tvorjenja pomenov ter različnim načinom 
branja vizualnih tekstov. 

PREDAVANJA VAJE ECTS

15 15 3



DIZAJN MANAGEMENT                                                               1. LETNIK I. semester

PREDMET: VIZUALIZACIJSKE TEHNIKE, RISANJE IN SLIKANJE I.
NOSILEC: izr. prof. Alojz Drašler 

VSEBINA:

Risanje in slikanje z uporabo perspektivičnih zakonitosti, konstruktivno 
risanje in slikanje telesnosti, prostorskosti in volumna.
Risanje in slikanje po modelu, tihožitje, nepredmetno risanje in 
slikanje, risanje in slikanje prostora in prostorskih odnosov, samostojno 
reševanje likovnih problemov s študentovega profesionalnega 
področja.

PREDAVANJA VAJE ECTS

20 30 5



DIZAJN MANAGEMENT                                                               1. LETNIK I. semester

PREDMET: UVOD V MATERIALE 
NOSILEC: prof. dr. Torelli Niko, prof. dr. Petrič Marko,

doc. dr. Lojen Gorazd

VSEBINA:

Definicija materiala. Klasifikacija materialov na osnovi njihove narave in uporabe. 
Tipične značilnost kovin, polimerov, keramičnih materialov, stekla in lesa. 
Ponovitev in poglobitev znanja o stanju snovi, energiji, atomski zgradbi, elastičnosti in 
plastičnosti, površinah, lomu, električni in toplotni prevodnosti.
-Zveza med zgradbo in lastnostmi.
-Spoznavanje in definiranje značilnih lastnosti materialov pomembnih za končno 
uporabo. Primernost za uporabo.
-Obnovljivi in neobnovljivi materiali.
-Ekološki vidiki. Siva energija in ocena življenjskega cikla.

PREDAVANJA VAJE ECTS

60 0 6



DIZAJN MANAGEMENT                                                               1. LETNIK I. semester

PREDMET: STUDIO ZA KONCEPTUALNO PRODUKTNO OBLIKOVANJE I.
NOSILEC: doc. Petra Bole 

VSEBINA:

Oblikovanje produkta pomeni opredelitev in razčlembo vseh konceptualnih, 
estetskih, funkcionalnih, tehničnih, kulturnih, ekonomskih in komunikativnih lastnosti 
v procesu oblikovanja od konceptualne zasnove do končnega produkta. 
Predmet je zasnovan za pridobitev znanja in veščin, ki omogočajo študentom, da 
razvijejo konceptualne in inovativne produkte, z mislijo na človeka in zavedanjem 
odgovornosti oblikovalca in njegovega dela. 

PREDAVANJA VAJE ECTS

40 60 10



DIZAJN MANAGEMENT                                                               1. LETNIK II. semester

PREDMET: DIZAJN MANAGEMENT (teorija)
NOSILEC: doc. dr. Jordan Berginc

VSEBINA:

Osnove teorije Dizajn managementa.
Dizajn management in poslovna kultura.
Proces v dizajn managementu, spodbujanje dizajnerskega razmišljanja.
Ustvarjalno in podjetniško reševanje problemov  v dizajn managementu.
Ustvarjanje in izporočanje vrednosti v dizajnu.
Dizajnerske strategije za management.
Dizajnerski leadership.
Dizajniranje marketinškega procesa in brendiranje izdelka.
Dizajn in management inovacij – dizajnersko naravnane inovacije .
Dizajn management za mala podjetja.
Dizajn usmerjen v blagovno znamko.
Definiranje, razvoj in vodenje dizajn projekta .

PREDAVANJA VAJE ECTS

15 15 3



DIZAJN MANAGEMENT                                                               1. LETNIK II. semester

PREDMET: VIZUALIZACIJSKE TEHNIKE, RISANJE IN SLIKANJE II.
NOSILEC: doc. Tomaž Mächtig

VSEBINA:

Vsebina bo strukturirana na več medsebojno prepletenih sklopov. Najprej bo 
poudarek na obdelavi in predelavi bitnih slik ter na osnovah rastrskega 
računalniškega slikanja oziroma na spoznavanju digitalnega barvnega 
prostora.  V nadaljevanju bodo študenti spoznali osnove digitalnega 
modeliranja z uporabo različnih tipov geometrij. Različne tehnike 
računalniškega modeliranja bodo nadgrajene z digitalno vizualizacijo, ki 
obsega: tvorjenje materialov, teksturiranje, kamere, osvetljevanje in 
izrisovanje ter vizualne efekte.

PREDAVANJA VAJE ECTS

60 30 9



DIZAJN MANAGEMENT                                                               1. LETNIK II. semester

PREDMET: SNOVANJE ZGODB
NOSILEC: viš. pred. Vojka Žgavec Clemenz 

VSEBINA:

• pojem tržnih analiz
• pomen tržnih analiz
• oblike tržnih analiz
• sestava tržnih analiz
• metode
• interpretacija tržnih analiz
• relativizacija tržnih analiz

PREDAVANJA SEMINAR ECTS

30 30 6



DIZAJN MANAGEMENT                                                               1. LETNIK II. semester

PREDMET: STUDIO ZA CELOSTNO GRAFIČNO PODOBO IN EMBALAŽA PRODUKTA
NOSILEC: doc. mag. Barbara Dovečar 

VSEBINA:

Študentje spoznajo koncepte in procese načrtovanja embalaže in 
celostne grafične podobe za produkt / izdelek. 
Vsak oblikovalski izdelek (projekt) ima svoj skelet, ta skelet je zgodba 
oz. koncept. Skozi dojemanje koncepta, ki postavlja rdečo nit 
oblikovanja celostne podobe in embalaže produkta, se predstavi 
različne možne pristope in metode dela.

PREDAVANJA VAJE ECTS

20 70 9



DIZAJN MANAGEMENT    - PREDMETNIK    - 2. LETNIK

Studio za razvoj blagovne znamke
Projektni management

Studio za konceptualno produktno oblikovanje II. 
Vizualizacijske tehnike

IZBIRNI PREDMET

I. semester

II. semester

Studio za dizajn v urbanem in ruralnem okolju
Studio za redizajn in trajnostno oblikovanje

Uvod v polimerne materiale
Management inovativnosti

IZBIRNI PREDMET



DIZAJN MANAGEMENT                                                               2. LETNIK I. semester

PREDMET: STUDIO ZA RAZVOJ BLAGOVNE ZNAMKE
NOSILEC: doc. Metod Črešnar 

VSEBINA:

1.  Osnove trženja, zgodovina, trženjski splet, orodja, terminologija,
2.  Osnove  (tržne) blagovne znamke
3.  Predmet trženja: storitve, produkti
4.  Analiza trga  ( potrošnik, konkurenca, SWOT ,..)
5.  Tržne raziskave (tipi, razlogi, načrt raziskave )
6.  Cena ( zadovoljstvo za ponudnike in potrošnike )
7.  Prodajne poti
8.  Tržno komuniciranje
9.  Trženjska
10. Tržni načrt
11. Poslovni načrt

PREDAVANJA VAJE ECTS

40 50 9



DIZAJN MANAGEMENT                                                               2. LETNIK I. semester

PREDMET: PROJEKTNI MANAGEMENT
NOSILEC: doc. dr. Jordan Berginc, mag. Tatjana Rijavec

VSEBINA:

- Uvod v teorijo managementa projektov in raziskovalnih metod v PM
- Življenjski cikli projektov 
- Vrste projektov   
- Planiranje , zagon in zaključevanje projektov 
- Projektni management (planiranje virov, stroškov in optimizacija plana projekta)
- Projektna organizacija
- Vodenje projektov in projektni tim 
- Informacijska podpora vodenju projektov 
- Projektno usmerjeno poslovanje 
- Projektni manager
- Obravnava praktičnih primerov projektov iz prakse

PREDAVANJA VAJE ECTS

20 10 3



DIZAJN MANAGEMENT                                                               2. LETNIK I. semester

PREDMET: STUDIO ZA KONCEPTUALNO PRODUKTNO OBLIKOVANJE II.
NOSILEC: izr. prof. Mateja Benedetti

VSEBINA:

Oblikovanje modnega produkta pomeni zasnovati dober izviren koncept z estetiko, 
funkcionalnostjo in uresničljivimi tehničnimi rešitvami z ekonomsko in marketinško 
podporo.
Predmet je zasnovan za pridobitev znanja in veščin, ki omogočajo študentom, da 
razvijejo konceptualne in inovativne produkte na področju modne industrije ali pret-
a-porte-ja, modnih dodatkov in obutve z dodano vrednostjo.

PREDAVANJA VAJE ECTS

30 60 9



DIZAJN MANAGEMENT                                                               2. LETNIK I. semester

PREDMET: VIZUALIZACIJSKE TEHNIKE 
NOSILEC: doc. Tomaž Mächtig

VSEBINA:

V predavanjih in demonstracijah bodo predstavljene 
poglobljene teme računalniške grafike v dva, tri in 
štiri razsežnostnem prostoru in njihova brezšivna 
integracija v stvarnem svetu. Vsebina predmeta bo 
strukturirana na več medsebojno povezanih 
sklopov. 
Ustvarjalno okolje bo integrirano z analogno in 
računalniško predstavitvijo projektov v 2D in 3D 
okolju ter produkcijo v digitalnih oziroma tiskanih 
medijih.

PREDAVANJA VAJE ECTS

40 20 6



DIZAJN MANAGEMENT                                                               2. LETNIK II. semester

PREDMET: STUDIO ZA DIZAJN V URBANEM IN RURALNEM OKOLJU
NOSILEC: izr. prof. Alojz Drašler 

VSEBINA:

Pomemben del predstavlja tudi spoznavanje različnih
stopenj inovativnosti – preoblikovanje in inovacija že
znanih produktov na trgu, pri čemer je odločujoča 
invencija. Nova zasnova v luči dejanske standardizacije
urejanja javnih površin v ruralnem in urbanem okolju 
kot del skupne teamske zasnove.

Standardi urbane opreme in tipologij v evropskih deželah. Teamski dogovor o razvoju 
procesa na podlagi novih tipologij, novega modularnega sistema, ki naj bi bila 
hrbtenica vsakršne inženirske, dizajnerske inovacije in podjetniške miselnosti.

PREDAVANJA VAJE ECTS

30 60 9



DIZAJN MANAGEMENT                                                               2. LETNIK II. semester

PREDMET: STUDIO ZA REDIZAJN IN TRAJNOSTNO OBLIKOVANJE
NOSILEC: doc. Mojca Perše

VSEBINA:

Obravnavanje problematike odpadkov in odnosa družbe do okolja. Skozi spoj 
umetnosti, ekologije, oblikovanja, odnos do narave, potrošnje, odpadkov in 
sodobnega načina življenja in nov pogled na predmete okoli nas.
- 3RE(Rethink/Reuse/Recycle )redizajn, recikliranje, ponovna uporaba..., 
- Koncept od zibelke do zibelke-Cradle2Cradle (C2C). 
- Uporaba izdelkov ob koncu življenjskega cikla
- Preoblikovanje odpadnih predmetov v izdelke z dodano vrednostjo z novo funkcijo 
in ali estetsko izboljšavo.

PREDAVANJA VAJE ECTS

20 70 9



DIZAJN MANAGEMENT                                                               2. LETNIK II. semester

PREDMET: UVOD V POLIMERNE MATERIALE
NOSILEC: red. prof. dr. Majda Žigon 

VSEBINA:

Uvod: razvoj polimernih materialov in njihova komercializacija v 19. in 20. stoletju; 
področja uporabe, prednosti  in slabosti polimernih materialov pred klasičnimi; vloga 
in razvoj polimernih materialov danes in jutri; pomen recikliranja.
Osnovni pojmi: monomeri, oligomeri, polimeri, makromolekule; reakcije 
polimerizacije, stopnja polimerizacije, molska masa, urejenost polimernih verig; 
razvrstitve.
Fizikalna stanja: amorfni in kristalinični.

PREDAVANJA VAJE ECTS

30 20 5



DIZAJN MANAGEMENT                                                               2. LETNIK II. semester

PREDMET: MANAGEMENT INOVATIVNOSTI
NOSILEC: doc. Metod Črešnar

VSEBINA:

1.  Osnove inovacijskega managementa, temeljni pojmi in definicije
2.  Inovacijski proces
3.  Logično in lateralno mišljenje
4.  Tehnike generiranja idej in ustvarjalnega reševanja problemov
5.  Kreativno okolje, graditelji in uničevalci kreativnosti
6.  Inovacijska podjetniška kultura
7.  Ustvarjalno reševanje podjetniških problemov, sheme
8.  Od ideje do inovacije- inovacijski projekt
9.  Inovacija je intelektualna lastnina
10.Trženje inovacij

PREDAVANJA VAJE ECTS

20 20 4



DIZAJN MANAGEMENT    - PREDMETNIK    - 3. LETNIK

Studio za oblikovanje storitev
Implementacija dizajna - strategije

Komunikacijske strategije
Studio za konceptualno produktno oblikovanje III.

Management trajnostnega razvoja
IZBIRNI PREDMET

I. semester

II. semester

Obvezna praksa v podjetjih
Podjetništvo

Studio za promocijo in celostno grafično podobo produkta
IZBIRNI PREDMET



DIZAJN MANAGEMENT                                                               3. LETNIK I. semester

PREDMET: STUDIO ZA OBLIKOVANJE STORITEV
NOSILEC: doc. Petra Bole 

VSEBINA:

Oblikovanje storitev je proces načrtovanja in organiziranja ljudi, infrastrukture, 
komunikacije in materialnih komponent storitev, da bi izboljšali njihovo kakovost in 
interakcijo med ponudniki storitev in kupci.

Vloga storitvenega oblikovanja je postaviti človeške izkušnje in znanje v središče 
procesa načrtovanja. Oblikovanje storitev želi seznaniti študente z razmišljanji, orodji 
in procesi oblikovanja storitev, ustvarjanjem inovacij v zasnovi, oblikovanjem in 
izvajanjem storitev, s študijami primerov in primeri dobrih praks.

PREDAVANJA VAJE ECTS

30 60 9



DIZAJN MANAGEMENT                                                               3. LETNIK I. semester

PREDMET: IMPLEMENTACIJA DIZAJNA - STRATEGIJE
NOSILEC: izr. prof. Nada Rožmanec Matičič

VSEBINA:

Dizajn management je nova mantra namesto 
strateškega dizajn managementa, saj organizacije 
prepoznavajo vlogo oblikovanja ter tako ustvarjajo 
uspešne in ustvarjalne vodilne kadre na področju 
oblikovanja.
Ustvarjalni proces; umetnost ustvarjanja je pristop, 
sposobnost oz. talent, ki je zelo iskan, saj se vedno 
ukvarja s problemom ali priložnostmi tako v 
poslovnem svetu kot tudi na osebni ravni.

PREDAVANJA VAJE ECTS

20 10 3



DIZAJN MANAGEMENT                                                              3. LETNIK I. semester

PREDMET: KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE
NOSILEC: doc. dr. Jordan Berginc 

VSEBINA:

Teorija komunikacijske strategije
Komunikacijska strategija –
kaj, zakaj, kako, za koga, kdaj,
s kakšnimi pričakovanimi rezultati, 
komunikacijska orodja

Poslovna komunikacija – obvladovanje pogovorne in pisne poslovne 
korespondence, primeri dokumentov (ponudbe, poročila); kako izboljšati 
komunikacijo
Od identitete do imidža – kako ustvariti želeno podobo v izbranih javnostih

PREDAVANJA VAJE ECTS

15 15 3



DIZAJN MANAGEMENT                                                               3. LETNIK I. semester

PREDMET: STUDIO ZA KONCEPTUALNO PRODUKTNO OBLIKOVANJE III.
NOSILEC: doc. Jana Mršnik

VSEBINA:

Kratek opis vsebine predmeta:
Digitalni tisk na različne materiale:
Kratek pregled začetkov digitalnega tiska ter pregled glavnih značilnosti, prednosti in 
uporabnih možnosti dig. tiskanja. 
Seznanitev z osnovami uporabe programa Photoshop.
Računalniško vodeni rezalniki (CNC):
Seznanitev s sodobnimi rezalnimi tehnikami ter pregled njihovih glavnih značilnosti, 
prednosti ter uporabnih možnosti.
3D tisk

PREDAVANJA VAJE ECTS

30 60 9



DIZAJN MANAGEMENT                                                               3. LETNIK I. semester

PREDMET: MANAGEMENT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
NOSILEC: izr. prof. dr. Andrej Bertoncelj

VSEBINA:

1.  Ekonomski vidiki trajnostnega razvoja 
2.  Družbeno-politični vidiki trajnostnega razvoja 
3.  Ekološki vidiki trajnostnega razvoja
4.  Zelene organizacije 
5.  Sodobni poslovni modeli trajnostnega razvoja

PREDAVANJA VAJE ECTS

10 20 3



DIZAJN MANAGEMENT                                                               3. LETNIK II. semester

PREDMET: PODJETNIŠTVO
NOSILEC: prof. dr. Mitja Ruzzier

VSEBINA:

Opredelitev in vidiki podjetništva: opredelitve podjetnika, podjetnik posameznik in 
drugi vidiki podjetništva.

Poslovna zamisel in poslovni načrt: ustvarjalnost in poslovna zamisel, analiza panoge 
in konkurence, načrt trženja, finančni načrt, organizacijski načrt in management
človeških virov, finančni viri, drugi elementi poslovnega načrta.

Namen in problematika rasti podjetja ter
podjetniška žetev.

Poslovni primeri.

PREDAVANJA VAJE ECTS

20 50 7



DIZAJN MANAGEMENT                                                               3. LETNIK II. semester

PREDMET: STUDIO ZA PROMOCIJO IN CELOSTNO CELOSTNO GRAFIČNO PODOBO 
PRODUKTA
NOSILEC: doc. mag. Katarina Klemen 

VSEBINA:

Studijsko delo je sestavljeno iz posameznih  vsebinsko, tematskih sklopov s področja 
praktičnega pristopa študentov do problema. Izhodišče in cilj učnega procesa je 
doseči samostojen pristop študentov k reševanju problema in analitično, ustvarjalni 
pristop k reševanju naloge. Ta v izhodišču temelji na praktičnem problemu, ki izhaja 
bodisi z gospodarstva, ustanove ali proizvodnje.
Učni pristop temelji na načrtovanju ustreznega procesa kako ustrezno promovirati 
določen izdelek ter grafičnih prvinah, ki naj bi jih študent vključil v sam proces in 
ustvarjalni koncept promocije.

PREDAVANJA VAJE ECTS

30 70 10



DIZAJN MANAGEMENT    - IZBIRNI PREDMETI

Podjetniški projekt 
Osnove financ za dizajnerje

Fotografija
Celostne predstavitve v prostoru 

Strokovna terminologija
Video v oblikovanju

Sodobna moda
Modni stilizem

Tipografija
Razvoj interierjev in oblikovanje 

Filozofija ustvarjalnosti 
Analiza trendov 
Filozofija dizajna 

Oblikovanje in prototipiranje I. 



DIZAJN MANAGEMENT            IZBIRNI PREDMET                                                   

PREDMET: PODJETNIŠKI PROJEKT
NOSILEC: prof. dr. Mitja Ruzzier

VSEBINA:

- Pomen dizajna in dizajnerskega razmišljanja pri 
iskanju rešitev in snovanju novih izdelkov/ 
storitev/entitet oziroma poslovnih modelov 
organizacij
-Metode in tehnike kreativnega razmišljanje za 
iskanje rešitev podjetniških izzivov
-Vloga in pomen interdisciplinarnega pristopa ter 
timskega dela pri reševanju problemov ter 
snovanju in izpeljavi podjetniške zamisli
-Osnove in pomen (hitrega) prototipiranja
Poslovno modeliranje, načrtovanje poslovnih 
modelov za mala in srednja podjetja, podjetniške 
rešitve

PREDAVANJA VAJE ECTS

10 20 3



DIZAJN MANAGEMENT            IZBIRNI PREDMET                                                   

PREDMET: OSNOVE FINANC ZA DIZAJNERJE
NOSILEC: doc. dr. Mateja Jerman

VSEBINA:

Gospodarske kategorije (stroški, odhodki, prihodki, poslovni izid, sredstva, obveznosti 
do virov sredstev). 
Vsebina računovodskih izkazov (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih 
tokov).
Strošek in struktura financiranja podjetja.
Časovna vrednost denarja. 
Davki in poslovanje podjetij. 

Informacije za poslovno odločanje –
analiza stroškov, določanje cen 
in merjenje uspešnosti.

PREDAVANJA VAJE ECTS

15 15 3



DIZAJN MANAGEMENT            IZBIRNI PREDMET                                                   

PREDMET: FOTOGRAFIJA 
NOSILEC: doc. mag. Primož Korošec 

VSEBINA:

- Zgodovinski oris
- Razumevanje fotografije znotraj konteksta širše zahodnoevropske likovne tradicije
-Od piktoralizma do nove stvarnosti
- Pregled slovenske fotografije in svetovne sodobne umetniške fotografije
- Definicija klasičnih žanrov, spoznavanje in razumevanje fotografske slike skozi 
zakonitosti in lastnosti kamere, klasična in digitalna fotografija.
-Osnove fotografske tehnike, studijska fotografija, osnove 
oglaševalske fotografije.

Naloga: izdelati koncept in posneti serijo fotografij 
za predstavitev izbranega oblikovalskega produkta
(koledar, zloženka za glasbeni CD-ROM)

PREDAVANJA VAJE ECTS

5 25 3



DIZAJN MANAGEMENT            IZBIRNI PREDMET                                                   

PREDMET: CELOSTNE PREDSTAVITVE V PROSTORU
NOSILEC: doc.mag. Jasna Kralj Pavlovec 

VSEBINA:

1. Postavljanje razstav Koncept in zgodba, oblikovanje »zgodbe«, Tipologije razstavnih 
prostorov, Umetniška vrednost oblikovanja razstavnih prostorov
2. Javni prostori (Public spaces) Ko javni prostor postane razstavni prostor, 
Izkušnje in primeri
3. Razstavišča (Trade exhibitions)
4. Showrooms Tematske postavitve, pregled primerov
5. Parki, spominski parki, zunanje površine, sporočilne vrednosti postavitev
6. Vizualizacija postavitve
7. Tehnike in načini postavitve
8. Predstavitve – zaključna naloga

PREDAVANJA VAJE ECTS

15 15 3



DIZAJN MANAGEMENT            IZBIRNI PREDMET                                                   

PREDMET: STROKOVNA TERMINOLOGIJA 
NOSILEC: Lea Figar, prof. lektor 

VSEBINA:

Izbrano besedišče in slovnične strukture poslovne korespondence v angleščini (delo s 
poslovnimi tipskimi besedili v tujem jeziku, oblikovanje mnenj in usvajanje 
relevantnega poslovnega besedišča, brainstorming);
Izdelava europass in kreativnega CV-ja v angleščini, dopisov ter ostalih tipskih besedil 
na podlagi realnih in aktualnih razpisov;
Seznanitev z načeli dobrega javnega nastopanja v tujem jeziku, vaje za hitrejše in 
efektivnejše odzivanje v strokovnih diskusijah v tujem jeziku;
Urjenje v prikazovanju in podajanju podatkov ter ugotovitev v tujem jeziku;

PREDAVANJA VAJE ECTS

25 5 3



DIZAJN MANAGEMENT            IZBIRNI PREDMET                                                   

PREDMET: VIDEO V OBLIKOVANJU
NOSILEC: doc. mag. Gorazd Krnc 

VSEBINA:

Predmet vzpostavlja ravnovesje med teorijo in prakso 
predstavitvenega projekta določenega oblikovalskega  
produkta, razlagajoč kompleksne vizualne koncepte 
dizajna na jasen in enostaven način. Vzpostavlja 
zanimive integracije med novimi tehnologijami in 
»tradicionalnimi« mediji, kot so slikarstvo, kiparstvo, 
film, arhitektura, upodabljajoč "opensource" estetiko 
predmeta Video v oblikovanju. Namen učnega 
programa je predvsem ustvariti oblikovno sodelovanje 
različnih medijev ki ne predstavljajo individualiziranega 
estetskega sistema.

PREDAVANJA VAJE ECTS

0 30 3



DIZAJN MANAGEMENT            IZBIRNI PREDMET                                                   

PREDMET: SODOBNA MODA
NOSILEC: doc. Tanja Devetak 

VSEBINA:

-etimološki izvor besede moda, definicija mode v kontekstu 
stila, anti-mode in kulturno-družbenega fenomena

-pregled kulture oblačenja in modnih stilov 19. in 20. stoletja 
pa vse do danes, vzpon modnih oblikovalcev, modne 
industrije, modnih središč, blagovnih znamk in modnih lokacij

-moda v relaciji do zgodovine in sodobnosti, trajnostnih 
vidikov, ekonomskih odnosov, subkultur, arhitekture, socialnih 
vidikov in novih tehnologij

-karakteristike modnih časovnic, modnih ciklusov in modnega 
leta; moda od ulice do stila, 

PREDAVANJA VAJE ECTS

15 15 3



DIZAJN MANAGEMENT            IZBIRNI PREDMET                                                   

PREDMET: MODNI STILIZEM
NOSILEC: doc. Metod Črešnar 

VSEBINA:

Predmet temelji na ugotavljanju človekovih naravnih danostih (oblika telesa, oblika 
obraza, razmerja postave, velikost kosti, naravna koloristika, …), načinu življenja in 
dela, ki vpliva na njegov način oblačenja.
- zgodovina neformalnega oblačenja, neformalno oblačenje danes, vodenje vtisa s 
pomočjo oblačil,
- kategorije oblačenja za različne priložnosti – opis vseh tipov oblačil, simbolika barv, 
-vpliv barv oblačil na človeka in soljudi,
- analiza različnih oblik postav,
- oblačila za močnejše,…

PREDAVANJA VAJE ECTS

30 0 3



DIZAJN MANAGEMENT            IZBIRNI PREDMET                                                   

PREDMET: TIPOGRAFIJA
NOSILEC: viš. pred. Matjaž Tomažič 

VSEBINA:

A. Definicija tipografije 
B. Funkcija tipografije 
C. Forma črke 
D. Anatomija črke
E. Oblikovanje in izdelava črke 
F. Struktura tipografije 
G. Tipografska pravila

PREDAVANJA VAJE ECTS

30 0 3



DIZAJN MANAGEMENT            IZBIRNI PREDMET                                                   

PREDMET: RAZVOJ INTERIERJEV IN OBLIKOVANJE
NOSILEC: doc. Aljoša Kolenc 

VSEBINA:

PROSTORSKA BRANJA:  Jože Plečnik in Adolf Loos
ORGANSKA ARHITEKTURA:  Frank Lloyd Wright
PROSTOR RAVNIN:  Mies van der Rohe
SKULPTURA IN SVETLOBA:  Le Corbusier
IZBRISATI ARHITEKTURO: Kenzo Tange in japonska arhitektura
VPRAŠANJE MONUMENTALNEGA: Alvar Aalto, Oscar Niemeyer

PREDAVANJA VAJE ECTS

30 0 3



DIZAJN MANAGEMENT            IZBIRNI PREDMET                                                   

PREDMET: FILOZOFIJA USTVARJALNOSTI
NOSILEC: doc. Aljoša Kolenc 

VSEBINA:

Opredelitev pojma ustvarjalnosti znotraj označevalnega 
univerzuma takoimenovane zahodne metafizike od 
starega Egipta, preko genialne misli starih Grkov, 
teoloških spekulacij zgodnjega, srednjega in poznega 
krščanstva, do renesančnega preboja v novoveško 
subjektivnost in konstrukcijo znanstvene misli in 
sodobnih koncepcij, ki so dosegle svojo kulminacijo v 
psihoanalitični misli Jacquesa Lacana.

PREDAVANJA VAJE ECTS

20 10 3



DIZAJN MANAGEMENT            IZBIRNI PREDMET                                                   

PREDMET: ANALIZA TRENDOV
NOSILEC: doc. Tanja Devetak 

VSEBINA:

- Predstavitev najpomembnejših faktorjev, ki vplivajo na ustvarjanje novih svetovnih
trendov na področju mode, interierja in vizualnih komunikacij.
- Pregled različnih strategij zaznavanja trendov.
- Pregled vplivov trendov na različne nivoje modne industrije (na oblikovanje tekstilij,
modo, proizvodnjo, prodajo, promocijo...), na nivoje industrije, vezane na interier in 
vizualne komunikacije.
-Predstavitev najvplivnejših svetovnih agencij za trende
na različnih področjih (načini delovanja, klienti, profili
zaposlenih,..)
-Vloga modnih sejmov, sejmov interierja in sejmov
za vizualne komunikacije.

PREDAVANJA VAJE ECTS

20 10 3



DIZAJN MANAGEMENT            IZBIRNI PREDMET                                                   

PREDMET: FILOZOFIJA DIZAJNA
NOSILEC: izr. prof. dr. Polona Tratnik

VSEBINA:

Predmet študenta vpeljuje v kompleksno polje filozofije dizajna. Pozornost je 
osredotočena na izvor koncepta dizajna in njegovim sodobnim aplikacijam. Tako 
vsebina zajema tako etimološko in genealoško preiskovanje »dizajna« (de-sign), ki je v 
svojem bistvu vezan na označevanje in zapeljevanje, varanje, ter z njim povezanih 
konceptov (technē, mimezis), kot je posvečena analizi esencialnemu smislu dizajna in 
njegovim prvinam, pri čemer se dizajn obravnava zlasti v razmerju do sodobnosti in 
tako tudi predmet stremi k določanju temeljnih imperativov dizajna v sodobni družbi. 

PREDAVANJA VAJE ECTS

15 15 3



DIZAJN MANAGEMENT            IZBIRNI PREDMET                                                   

PREDMET: OBLIKOVANJE IN PROTOTIPIRANJE I. 
NOSILEC: doc. Tomaž Mächtig 

VSEBINA:

V predavanjih in demonstracijah bodo predstavljene osnove za iskanje in raziskovanje  
forme skozi oblikovanje. Vsebina bo strukturirana na več medsebojno prepletenih 
sklopov. 
- poudarek na konceptih kreiranja oblik s parametrizacijo oziroma z različnimi 
generativnimi tehnikami npr. z gubanjem, mozaičenjem, rezanjem,… z uporabo 
analognega ali digitalnega modeliranja. 
-materialnost in njeno povezanost z obliko ter
možnimi vrstami fabriciranja v analognem ali 
digitalnem načinu. 
-spoznavanje osnove digitalnega fabriciranja
in prototipiranja ter naprave, orodja, stroje in 
programsko opremo, ki je zastopana tako v 
manufakturni kot tudi serijski produkciji.

PREDAVANJA VAJE ECTS

15 15 3


