
             TEKSTILIJE IN OBLAČILA 

Doc. dr. Damjana Celcar 
Doc. Jana Mršnik 



Je ena izmed štirih smeri na Fakulteti za dizajn 
in je po številu študentov najmanjša. 

 
Se izvaja znotraj dveh kateder: 

- Katedre za modo in 
- Katedre za oblikovanje tekstilij, 

 
ki združujeta strokovnjake s področij 

oblikovanja in razvoja tekstilnih ter oblačilnih 
izdelkov in novih tehnologij. 

 
Cilj izobraževanja je usposobiti uspešne modne 

oblikovalce in oblikovalce tekstilij, ki bodo 
svoje ideje znali uspešno prenesti v realizirane 
projekte in z njimi tudi uspešno konkurirati na 

modnem trgu.  

SMER OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL  
 



   

Vsako leto skozi sito sprejemnih izpitov 
izberemo najboljše študente, ki jim 

pomagamo, da razvijejo svojo kreativnost do 
stopnje odličnosti. 

Vpeljemo jih v svet oblikovanja, v katerem 
bodo znali uspešno realizirati kvalitetne 

oblikovalske projekte in z njimi tudi 
nastopati na trgu, kar je tudi glavni cilj 

izobraževanja. 
 

Jedro programa predstavljata dva predmeta:  
Oblikovanje tekstilij in oblikovanje oblačil. 

 
Program je sestavljen iz teoretskih in 

praktično – strokovnih predmetov, prevladuje 
pa projektno delo. 

SMER OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL  
 



   

OBLIKOVANJE OBLAČIL  
 

Poudarek izobraževanja temelji na 
konceptualnem razvoju izdelkov, ki zajema 
celoten proces od idejne zasnove, uporabe 

materialov in tehnologij, do izdelave 
prototipov novih izdelkov, kolekcij, blagovnih 

znamk in promocijskih gradiv. 
 

Temelji na projektnem delu in vključuje poleg 
oblikovanja in stilizma tudi razvoj praktičnih 

znanj iz konstrukcije in modeliranja ter 
izdelave izdelkov, kot tudi razvoj sodobnih 

predstavitvenih tehnik in praktičnih znanj iz 
tkanja, pletenja, tiskanja in barvanja tekstilij 
ter drugih tehnik izdelovanja oz. obdelovanja 

tekstilnih izdelkov.  

SMER OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL  
 



   

OBLIKOVANJE TEKSTILIJ  
 

Področje zajema oblikovanje tekstilij za 
potrebe interierja, produktno oblikovanje, 

oblikovanje tekstilij za oblačila, tekstilno 
umetniške projekte… 

 
Študijski projekti, usmerjeni v povezovanje 

tekstilij z arhitekturo prostora, se razvijajo s 
ciljem nastopov na svetovnih strokovnih 
predstavitvenih sejmih, v povezovanju z 

gospodarstvom. 
  
 

SMER OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL  
 



                 PREDMETNIK 1. LETNIK TO 

I. SEMESTER 

1. Ustvarjalnost  (4 ECTS) 

2. Vizualni jezik  (5 ECTS) 

3. Teorija barv  (8 ECTS) 

4. Risanje in slikanje I. (7 ECTS) 

5. Tekstilni materiali (3 ECTS) 

6. Zgodovina oblačenja (3 ECTS)  

II. SEMESTER 

7. Modna ilustracija (4 ECTS) 

 8. Strokovna terminologija v tujem jeziku (4 ECTS) 

9. Oblikovanje tekstilij I. (5 ECTS) 

10. Oblikovanje oblačil I. (13 ECTS) 

11. Konstrukcija in modeliranje oblačil I. (4 ECTS) 



        USTVARJALNOST   (1. semester) 

Predmet obravnava ustvarjalnost kot temeljno določilo človeka. 
Gre za analizo pojma ustvarjalnosti kot specifičnega  
atributa v vsej zgodovini vrste homo sapiens. 
 
Predmet je skupen na vseh treh smereh in se izvaja preko predavanj, 
seminarskega dela, razprav o vprašanjih ustvarjalnosti, tako v zgodovini 
kot aktualnem dogajanju v Sloveniji in svetu. 

Nosilec:  izr. prof. dr. Polona Tratnik 



        VIZUALNI JEZIK  (1. semester) Nosilec:  doc.dr. Petra Bole 

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. 
 
Predmet je skupen na vseh treh smereh in se izvaja v obliki predavanj, 
projektnega dela, individualnih korektur in vaj. 



        TEORIJA BARV  (1. semester) 

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). 
 
Predmet je skupen na vseh treh smereh in se izvaja v obliki predavanj, 
kreativnih vaj, razgovorov – okroglih miz v okviru oddelka, zagovorom 
seminarskih nalog pred kolegi, obiski razstav,… 

Nosilec:  doc. dr. Mojca Puncer 



        RISANJE IN SLIKANJE  (1. semester) 

Študenti osvojijo teoretična in praktična znanja s področja 
prostoročnega risanja in slikanja. 
 
Spoznajo načela opazovanja narave, zakonitosti perspektive, 
prostora, volumna… 
 
Poudarek je na človeški figuri, spoznavanju anatomskih zakonitosti, 
postavitvi v prostor… 

Nosilec:  izr. prof. dr. Polona Tratnik 



        TEKSTILNI MATERIALI  (1. semester) 

Študenti se seznanijo z osnovnimi skupinami tekstilnih vlaken in 
surovin glede na njihov izvor, spoznajo njihove lastnosti, izgled ter 
možnosti uporabe v praksi. 
 
Seznanijo se z osnovnimi tehnikami izdelave tkanin. 
 
Predmet se izvaja v obliki predavanj, laboratorijskih vaj, seminarskih 
nalog ter skupinskega in samostojnega dela. 

Nosilec:  mag. Tanja Pilar, viš. pred. 



        ZGODOVINA OBLAČENJA  (1. semester) 

Predmet temelji na kronološkem pregledu razvoja oblačil skozi 
njihovo vpetost v družbene, kulturne in tehnološke razmere. 
 
Razumevanje pomena in vloge oblačil, poznavanje temeljnih 
oblačilnih videzov in linij oblačil skozi posamezna zgodovinska 
obdobja. 
 

Nosilec:  doc. Karin Košak Arzenšek 



        STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU  (2. semester) 

Predmet temelji na spoznavanju zahtevanega strokovnega besedišča 
in uporabi v različnih pisnih in govorjenih strokovnih kontekstih. 
 
Predmet se izvaja v obliki predavanj, vaj, samostojnega dela, 
izkustvenega učenja, diskusij. 



        MODNA ILUSTRACIJA  (2. semester) 

Študenti osvojijo znanje prenosa idej v likovne rešitve. 
Naučijo se praktične uporabe oblikovalskih prvin in načel v 
kreativnem ustvarjanju. 
Raziskujejo različne tehnike, formate in hitrosti izvedbe za doseganje 
svojevrstnega pristopa in razpoznavnega sloga. 
 
Predmet se izvaja v obliki predavanj, vaj in projektnega dela.  

Nosilec:  mag. Sabina Puc, viš. pred. 



        OBLIKOVANJE TEKSTILIJ  I  (2. semester) 

Študenti se seznanijo z osnovnimi principi in elementi oblikovanja 
tekstilij s tehnikami tkanja. Spoznajo uporabo različnih tehnik tkanja 
ter proces razvoja tkanih vzorcev od ideje do kolekcije. 
Vzorce znajo aplicirati na tekstilne izdelke. 
 
 
 

Nosilec:  Almina Duraković, viš. pred. 



        OBLIKOVANJE OBLAČIL  I  (2. semester) 

Poznavanje osnov oblikovanja oblačil. 
Razumevanje procesov realizacije oblikovalskih rešitev. 
Razumevanje osnov strukture modnega sistema. 
Poznavanje osnovnih principov oblikovanja specifik področja 
modnega oblikovanja. 
Obvladovanje konceptualnega mišljenja, sposobnost samostojnega 
kreativnega dela, uporaba pridobljenih znanj za izvedbo konkretnih 
oblikovalskih projektov. 

Nosilec:  doc. Tanja Devetak 



        KONSTRUKCIJA IN MODELIRANJE OBLAČIL  I  (2. semester) 

Predmet temelji na spoznavanju osnov konstruiranja in modeliranja 
oblačil (razvoja krojev), na snovanju baze osnovnih krojev oblačil, ki 
so temelj vsakega modnega podjetja ter na spoznavanju procesa 
izdelave oblačila v modnem ateljeju. 

Nosilec:  doc. dr. Damjana Celcar 



III. SEMESTER 
1. Tekstilije v oblikovanju interierjev (4 ECTS) 

2. Oblikovanje tekstilij II. (5 ECTS) 
3. Oblikovanje oblačil II. (5 ECTS) 

4. Konstrukcija in modeliranje oblačil II. (9 ECTS) 
5. Sodobna moda (7 ECTS) 

Σ III. SEMESTER 30 

IV. SEMESTER 
6. Video v oblikovanju (3 ECTS) 

7. Komunikacijske strategije (3 ECTS) 
8. Oblikovanje tekstilij II. (vaje) (7 ECTS) 
9. Oblikovanje oblačil II. (vaje) (7 ECTS) 

10. Digitalno oblikovanje I. (7 ECTS) 
11. Fotografija I. (3 ECTS) 

Σ IV. SEMESTER 30 

                        PREDMETNIK 2. LETNIK TO 



        TEKSTILIJE V OBLIKOVANJU INTERIERJEV 

Spoznavanje nalog in funkcij tekstilnih materialov v prostoru. 
Pridobivanje veščin za oblikovanje tekstilij v prostoru, razumevanje 
pomena tekstilij v interjerju z vidika funkcionalnosti za kvalitetnejši 
način življenja. 
Spoznavanje tehnologij izdelovanja tekstilij in tehnik oblikovanja 
vzorcev. 

Nosilec: doc. Jana Mršnik 



        OBLIKOVANJE TEKSTILIJ II 

Pridobitev tehnološkega znanja in znanja oblikovanja pletenin ter 
načrtovanje in izvedba končnega izdelka. 
Prenos in povezava tehnološkega znanja z načrtovanjem izdelka v 
praktično – eksperimentalno delo, izdelava eksperimentalnih kosov 
pletenih tekstilnih vzorcev. 

Nosilec:  Martina Šušteršič, pred. 



        OBLIKOVANJE OBLAČIL  II 

Poznavanje principov oblikovanja oblačil.  
Razumevanje procesov realizacije oblikovalskih rešitev na višjem 
nivoju. 
Razumevanje strukture modnega sistema in modne industrije. 
Poznavanje principov oblikovanja, nadgradnja osnov specifik 
področja modnega oblikovanja. 

Nosilec:  doc. Metod Črešnar 



        KONSTRUKCIJA IN MODELIRANJE OBLAČIL  II 

Poznavanje osnov računalniške konstrukcije in modeliranja krojev 
oblačil  s pomočjo Optitex računalniškega sistema ter njihovega 
prilagajanja za potrebe modne industrije. Snovanje baze osnovnih 
krojev ženskih in moških oblačil, ki so temelj vsakega modnega 
podjetja.  

Nosilec:  doc. dr. Damjana Celcar 



        SODOBNA MODA 

Predmet temelji na spoznavanju konteksta mode v prizmi časovnice 
19. in 20. stoletja, vse do danes, v odnosu do družbenih, kulturnih, 
geografskih in ekonomskih sprememb. 
Pojasnjen je nastanek mode, modnih smernic in stilov. 
Razumevanje delovanja modnega sistema. 

Nosilec:  doc. Tanja Devetak 



        VIDEO V OBLIKOVANJU 

Pridobivanje teoretičnega in praktičnega znanja za izdelavo 
predstavitvenega videa (za določen oblikovalski produkt) kot dela 
osebnega portfolia. 
 

Nosilec:  doc. mag. Gorazd Krnc 



        FOTOGRAFIJA 

Pridobivanje znanja, ki posamezniku omogoča vrednotiti in razumeti 
fotografijo znotraj umetniškega in širšega družbenega konteksta. 
 
Osvojiti znanje o načrtovanju in izvedbi oblikovalskega izdelka, ki 
vsebuje fotografijo… 
 

Nosilec:  doc. mag. Primož Korošec 



        OBLIKOVANJE TEKSTILIJ  II  (2. semester) 

Študenti se seznanijo z osnovnimi principi in elementi oblikovanja 
tekstilij s tehnikami tiskanja. 
Spoznajo uporabo različnih tehnik tiskanja ter proces razvoja vzorcev 
od ideje do kolekcije. 
Vzorce znajo aplicirati na tekstilne izdelke. 
Izvedba tiskanih vzorcev – razvoj kolekcije vzorcev. 

Nosilec: mag. Sabina Puc, višji pred. 



        DIGITALNO OBLIKOVANJE 

Predmet temelji na razvijanju sposobnosti uporabe digitalne 
tehnologije na področju tekstilnega in oblačilnega 
oblikovanja.  

Nosilec:  doc. dr. Damjana Celcar 



V. SEMESTER 
1. Blagovne znamke (5 ECTS) 

2. Oblikovanje tekstilij III. (7 ECTS) 
3. Oblikovanje oblačil III. (7 ECTS) 

4. Konstrukcije in modeliranje oblačil III. (3 ECTS) 
5. Modni stilizem (3 ECTS) 

6. Digitalno oblikovanje II. (5 ECTS) 
Σ V. SEMESTER 30 ECTS 

VI. SEMESTER 
7. Modni stilizem (vaje) (4 ECTS) 

8. Izbirne ure (17 ECTS) 
9. Praktično usposabljanje (vaje) TO (9 ECTS) 

Σ VI. SEMESTER 30 ECTS 
 

1. Sklop 
1. Oblikovanje tekstilij III. (vaje) (10 ECTS) 
2. Digitalno oblikovanje II. (vaje) (7 ECTS) 

 
2. Sklop 

1. Oblikovanje oblačil III. (vaje) (10 ECTS) 
2. Konstrukcije in modeliranje oblačil III. (7 ECTS) 

 
 

                                      PREDMETNIK 3. LETNIK TO 



        DIGITALNO OBLIKOVANJE  II 

Poznavanje grafičnih programov za namizno založništvo DTP. 
Razumevanje razlik med posameznimi programskimi orodji 
in njihovimi izhodnimi produkti. 
Sposobnost načrtovanja, priprave in izdelave kompleksnega 
projekta z uporabo digitalne tehnologije in aplikacija znanja 
v prakso. 

Nosilec:  mag. Sabina Puc, viš. pred. 



        MODNI STILIZEM 

Poznavanje različnih kategorij oblačenja glede na priložnost, 
okolje itd. Spoznavanje oblik telesa in naravne koloristike pri 
oblikovanju oblačil. Spoznavanje pravil oblačenja. 
Poznavanje moči oblačil in njihov vpliv na naš način življenja 
in dela. 

Nosilec:  izr.prof. Mateja Benedetti 



        OBLIKOVANJE TEKSTILIJ  III 

Predmet temelji na spoznavanju digitalnega tiska na 
tekstilije in tehnike zračne čipke. 
Poudarek je na oblikovanju izdelkov za interjer ter na 
povezovanju tekstilij s prostorom. 
Cilj je oblikovanje kolekcije uporabnih tekstilnih izdelkov z 
namenom predstavitve in prodaje na trgu. 

Nosilec:  doc. Jana Mršnik 



        OBLIKOVANJE OBLAČIL  III 

Predmet temelji na pridobivanju novih znanj s področja 
modnega oblikovanja in njihovi praktični uporabi, razvoju 
osebne oblikovalske identitete posameznika. 
Cilj je osvojitev procesov kreativnega razmišljanja, 
sposobnost razvoja ideje in njene realizacije v konkretnih 
oblikovalskih rešitvah, tudi v širšem kontekstu na sorodnih 
področjih oblikovanja oblačil.  

Nosilec:  izr. prof. Mateja Benedetti 



                              PROJEKTI 

3 Re (Reduce/ Re-use / Recycle) 
Modna revija, Ljubljana, 2012 

1. letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 
 

Mentorica: izr.prof. Mateja Benedetti 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Twtc2CWo_nA 

http://www.youtube.com/watch?v=Twtc2CWo_nA


ARHITEKTURNA OBLAČILA  
Modna revija, Ljubljanski grad, 2012;  
razstava – Pokrajinski muzej Koper, 2012 
 
1. letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 
Mentorica: doc. Tanja Devetak 
 

INSECTUM  
Modna revija, Festivalna dvorana, 
Ljubljana, 2013 
 
1. letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 
Mentorica: doc. Tanja Devetak 
 

                               

                              PROJEKTI 



                              PROJEKTI 

S M L 
VIDEO REVIJA, FD, 2014; 
razstava - Galerijski prostor KULT3000, 
Ljubljana, 2014 
1. letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 
 
Mentorica: doc. Tanja Devetak 

FABIANI-D 
Modna revija v SEM-u, Ljubljana, 2015; 
razstava v Galeriji Feniks, Ljubljana 2015 
1. letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 
 
Mentorica: doc. Tanja Devetak 



                              PROJEKTI 

SLOVENSKA IDENTITETA – (NE)VIDNOST 
Oblikovanje tekstilnih vzorcev za podjetje VELANA 

Razstava – showroom v Velani, Ljubljana, 2012 
2. letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 

 
Mentorici: pred. Martina Šušteršič in pred. dr. Lara Plajh 

 



                              PROJEKTI 

Oblikovanje tekstilnih vzorcev za podjetje TEKSTINA 
2. letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 

 
Mentorici: pred. Martina Šušteršič in pred.dr. Lara Plajh 

 



POLSTENE TEKSTILIJE ZA INTERIER 
Razstava FD in showroom Velana, Ljubljana, 2012 

2. letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 
 

Mentorica: doc. mag. Anda Klančič 
 

                               

                              PROJEKTI 



                              PROJEKTI 

TOP TOPER 
Oblikovanje športnih oblačil za blagovno znamko TOPER 

Modna revija Invisibles, Ljubljanski grad, 2012  
2. letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 

 
Mentorica: doc.dr. Sonja Šterman 

 

                               



                              PROJEKTI 

GIDE 2013: WHEN BRIDGES TALK DRESSES WALK 
LJ MOSTOVI V PODOBAH OBLAČIL  

Modna revija in razstava v sklopu mednarodnega tedna GIDE  
Ljubljanski grad, 2013 

2. letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 
 

Mentorica: doc.dr. Sonja Šterman 



OVRATNIK – OKRAS ALI FUNKCIJA? 
RAZSTAVA – SEM, Ljubljana 2013 in Pokrajinski muzej Maribor 2013 

 
2. letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 

 
Mentorica: doc. Tanja Devetak 

 

                              PROJEKTI 

                               



                               
POKRIVALA 

Razstava – Pokrajinski muzej Koper, 2014 
MEDNARODNI NATEČAJ MODNIH DODATKOV  - MUUSE X Vogue Talents – Young Vision 

Award Accessories 2014 
(IZBOR MED 200 oblikovalci) 

2. letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 
 

Mentorica: doc. Tanja Devetak 

                              PROJEKTI 



SHUMANIA 
Razstava v Pokrajinskem muzeju Maribor, 2015 

Razstava v Zagrebu, februar 2016  
 

2. letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 
 

Mentorica: doc. Tanja Devetak 

                              PROJEKTI 



                              PROJEKTI 

ROKODELSKA AKADEMIJA 2 - oblikovanje UNIFORM ŠTIRIH 
POMURSKIH INFORMATIVNIH SREDIŠČ 

Modna revija in razstava, grad Grad, 2014  
2. letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 

 
Mentorica: doc.dr. Sonja Šterman 

 
http://www.fd.si/natecaj-oblacilnega-videza-pomurskih-informacijskih-sredisc/  

                               

http://www.fd.si/natecaj-oblacilnega-videza-pomurskih-informacijskih-sredisc/
http://www.fd.si/natecaj-oblacilnega-videza-pomurskih-informacijskih-sredisc/
http://www.fd.si/natecaj-oblacilnega-videza-pomurskih-informacijskih-sredisc/
http://www.fd.si/natecaj-oblacilnega-videza-pomurskih-informacijskih-sredisc/
http://www.fd.si/natecaj-oblacilnega-videza-pomurskih-informacijskih-sredisc/
http://www.fd.si/natecaj-oblacilnega-videza-pomurskih-informacijskih-sredisc/
http://www.fd.si/natecaj-oblacilnega-videza-pomurskih-informacijskih-sredisc/
http://www.fd.si/natecaj-oblacilnega-videza-pomurskih-informacijskih-sredisc/
http://www.fd.si/natecaj-oblacilnega-videza-pomurskih-informacijskih-sredisc/
http://www.fd.si/natecaj-oblacilnega-videza-pomurskih-informacijskih-sredisc/
http://www.fd.si/natecaj-oblacilnega-videza-pomurskih-informacijskih-sredisc/


                              PROJEKTI 

MICRO_MACRO - oblikovanje mini kolekcije oblačil in 
potiskov 

VIDEO modna revija FD, 2014  
2. letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 

 
Mentorja: doc. Metod Črešnar, dr. Lara Plajh, pred. (potiski) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Axrcq0A5Sn4 

https://www.youtube.com/watch?v=Axrcq0A5Sn4


                              PROJEKTI 

Oblikovanje kolekcije oblačil - Zaključna modna revija, SEM, 
Ljubljana, junij 2015 

 
2. letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 

 
Mentorja: doc. Metod Črešnar, dr. Lara Plajh, pred. (potiski) 

 



                              PROJEKTI 

Oblikovanje kataloga smeri Tekstilije in oblačila: START  
3. letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 

 
Mentorica: mag. Sabina Puc, višji pred. 

 

http://www.fd.si/wp-content/uploads/vsd/VSDkatalog2013final.swf 

http://www.fd.si/wp-content/uploads/2014/03/start_001.swf  

http://www.fd.si/wp-content/uploads/vsd/VSDkatalog2013final.swf
http://www.fd.si/wp-content/uploads/vsd/VSDkatalog2013final.swf
http://www.fd.si/wp-content/uploads/vsd/VSDkatalog2013final.swf
http://www.fd.si/wp-content/uploads/2014/03/start_001.swf
http://www.fd.si/wp-content/uploads/2014/03/start_001.swf
http://www.fd.si/wp-content/uploads/2014/03/start_001.swf


                              PROJEKTI 

Oblikovanje oblačil za blagovno znamko e-MURA 
Razstava v Murinih prodajalnah po Sloveniji, 2010 

3. letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 
 

Mentorica: izr.prof. Mateja Benedetti 
 



                              PROJEKTI 

Oblikovanje in razvoj uniform za Slovensko turistično 
organizacijo - SPIRIT, 2013-2014 

3. letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 
 

Mentorica: doc. Tanja Devetak 



NEVIDNE ŠPANSKE STENE 
Razstava Invisibles, Ljubljanski grad, 2012 

3. letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 
 

Mentorica: doc. mag. Anda Klančič 
 

                               

                              PROJEKTI 

                               



                              PROJEKTI 

                               

CREATIVE STARTUP 
(OPERATIVNI PROGRAM IPA SLOVENIJA-HRVAŠKA 2007-2013) 

DIY / Reciklaža; OD IDEJE DO PRODUKTA 
3. letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 

2014 
 

Mentorica: doc. Jana Mršnik 
 



RECIKLAŽA / RE- CYCLED FASHION  
Razstava v SEMu, Ljubljana, 2015; 
KomBank Art hol, Beograd 2014; 

Zagreb 2014 
3. letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 

 
Mentorica: izr.prof. Mateja Benedetti 

                               

                              PROJEKTI 



                              PROJEKTI 

Oblikovanje kolekcije oblačil – Zaključna modna revija, 
Festivalna dvorana, Ljubljana, 2013 

3. letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 
 

Mentorica: izr.prof. Mateja Benedetti 
 

                               

http://www.fd.si/zakljucna-modna-revija-fd/ 

http://www.fd.si/zakljucna-modna-revija-fd/
http://www.fd.si/zakljucna-modna-revija-fd/
http://www.fd.si/zakljucna-modna-revija-fd/
http://www.fd.si/zakljucna-modna-revija-fd/
http://www.fd.si/zakljucna-modna-revija-fd/
http://www.fd.si/zakljucna-modna-revija-fd/
http://www.fd.si/zakljucna-modna-revija-fd/


                              PROJEKTI 

https://www.youtube.com/watch?v=Axrcq0A5Sn4 

Oblikovanje kolekcije oblačil - Zaključna  modna revija Fakultete 
za dizajn – VIDEO,  

Junij 2014 
3. letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 

 
Mentorica: izr.prof. Mateja Benedetti 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Axrcq0A5Sn4


                              PROJEKTI 

Oblikovanje kolekcije oblačil – Zaključna modna revija, SEM, 
Ljubljana, junij 2015 

3. letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 
 

Mentorica: izr.prof. Mateja Benedetti 

                               



                              PROJEKTI 

Zaključni dogodek Fakultete za dizajn, Mestna hiša, Ljubljana, 
2014 

Projekt INFINITY; razstava, prostorska inštalacija 
3. Letnik oblikovanja tekstilij 

 
Mentorica: doc. Jana Mršnik 

 



                              PROJEKTI 

Predstavitev Fakultete za dizajn na sejmu Heimtextil v 
Frankfurtu; sekcija Campus, januar 2014 

Projekt URBAN NATURE 
3. Letnik oblikovanja tekstilij in oblačil, 2. letnik oblikovanja 

notranje opreme 
 

V sodelovanju s Čipkarsko šolo Idrija 
 

Mentorici: doc. Jana Mršnik, pred. Lara Plajh 
 



                              PROJEKTI 

Predstavitev Fakultete za dizajn na sejmu Heimtextil  
v Frankfurtu; sekcija Campus, januar 2015 

Projekt HOTEL EUROPE - Qnet 
3. Letnik oblikovanja tekstilij in oblačil 

 
 

Mentorica: doc. Jana Mršnik 
 



                              TEKMOVANJA IN NATEČAJI 

Natečaj Young Creative  Chevrolet, Ljubljana, 2010 - 
MODNA BURJA, Sežana, 2013 - 

Mednarodni natečaj modnih oblikovalcev - Kulturni 
salon Hörbiger, Dunaj 2013 

Mednarodni natečaj modnih dodatkov - MUUSE X Vogue 
Talents – Young Vision Award Accessories 2014 

Modni ormar–Tekstilno tehnološki fakultet, Univerza v 
Zagrebu; finalist, Fashion Week Zagreb, Hrvaška, 2013 

Limerick International Fashion Student Awards, Limerick, 
Irska, 2014 

Perspektivni na modnem področju, nagrada Mesec 
oblikovanja, Ljubljana, 2014 



                              PREIZKUS NADARJENOSTI – SPREJEMNI IZPITI 

Preizkus nadarjenosti sestoji iz pisnega (risarskega) in ustnega dela 
(razgovor s kandidatom).  

 
Komisija na pisnem delu preverja naslednje sposobnosti kandidatov: 

- Barvno občutljivost; 
-Oblikovne sposobnosti; kreativnost, izvirnost; 

- Sposobnost vizualnega izražanja, likovne interpretacije vsebin; 
- Kvaliteto izvedbe. 

 
PRIPRAVLJALNI TEČAJ ZA PRIPRAVO NA SPREJEMNI IZPIT - SOBOTNA 

AKADEMIJA v mesecu marcu, aprilu in maju 2016 poteka ob sobotah od 
9.00 do 13. ure: 
• osnove risanja 

• kompozicija 
• modno oblikovanje. 



 
FAKULTETA ZA DIZAJN 

Samostojni visokošolski zavod 
 Pridružena članica Univerze na Primorskem  

Prevale 10 
1236 Trzin 

http://www.fd.si/ 
Informacije - študentski referat pri ga. Miškovič (059/23 50 10) oz. preko e- pošte: referat@fd.si 


