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I. SEMESTER 
 

1. Miselne invencije v umetnosti, arhitekturi in oblikovanju  
2. Zgodovina in teorija umetnosti in oblikovanja  

3. Arhitekturna risba in 3D dizajn  
4. Ergonomija  

5. Studio I - Arhitektura prostora 



NOTRANJA OPREMA  -  1. LETNIK    I. semester 

PREDMET: Miselne invencije v umetnosti, arhitekturi in oblikovanju 
NOSILEC: izr. prof. dr. Petra Čeferin 
   doc. dr. Mojca Puncer 
 
VSEBINA: 
 

I. Umetnost 
1. Avantgarde  in abstrakcija v začetku 20. stoletja. 
2. Konceptualna umetnost in minimalizem v 60ih in 70ih letih 20. stoletja. 
3. Tehnologija, virtualna umetnost, novi mediji  in interaktivnost v sodobni umetnosti. 
4. Umetnost in narava: biomedia, genetska umetnost, biotehnološka umetnost, eko-design 
(21.stol) 
 
II. Arhitektura in oblikovanje 
1. Arhitektura v merilu človeka 
2. Univerzalni modernizem 
3. Kritični regionalizem in  
arhitekturne interpretacije zgodovine  
4. Arhitektura v dobi globalizacije 
 

 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 20 4 



NOTRANJA OPREMA  -  1. LETNIK   I. semester 

PREDMET: Zgodovina in teorija umetnosti in oblikovanja 
NOSILEC: prof. dr. Peter Krečič 
 
VSEBINA: 
 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

30 10 4 

 

Predmet predstavi celotno  umetnostno zgodovino od 
prazgodovine do današnjih dni v obliki zaokroženih 
zgodovinskih kulturnih oziroma stilnih formacij ter njihovo 
zgodovinsko sosledje, medsebojno povezanost in odvisnost 
ter njihova stičišča s ključnimi idejami in dogodki sočasnega 
zgodovinskega dogajanja. Osredotoča se na slikarstvo, 
kiparstvo in arhitekturo, hkrati pa v obravnavi novejše 
zgodovine posveti ustrezno pozornost tudi oblikovanju, 
industrijskemu in grafičnemu oblikovanju ter fotografiji in 
hkrati pokaže na medsebojno prepletenost teh področij in 
tradicionalnih umetnostih zvrsti ter jih teoretsko 
problematizira. 
 



NOTRANJA OPREMA  -  1. LETNIK   I. semester 

PREDMET: Arhitekturna risba in 3d dizajn 
NOSILEC: doc. Darko Birsa 
 
VSEBINA: 
 

Poglobljen študij možnosti vizualizacij projektov, simulacij in predstavitvenih tehnik skozi 
simultani potek predavanj in raziskovalnega dela študentov. Poglobljen študij kreativnih 
postopkov ter sporočilnih vrednosti estetskih in grafičnih prvin na primerih (case study), 
glede na izhodišča, tipologije primerov, ciljne psihofizične značilnosti in pričakovanja.  
Vaje se izvajajo kot izvedbe praktičnih primerov na različnih programskih platformah, v 
različnih tehnikah in medijih s primerjalno analizo rezultatov. 
V seminarskem delu študent izvede 2D in 3D predstavitev lastnega izdelka po predhodnem 
izboru medija glede na zastavljene cilje. 
 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

30 30 6 



NOTRANJA OPREMA  -  1. LETNIK   I. semester 

PREDMET: Ergonomija 
NOSILEC: doc. dr. David Ravnik, prof. dr. Rado Pišot  
 
VSEBINA: 
 

Zakonska regulacija in podjetniška stimulacija za ergonomske ukrepe. Statična in dinamična 
antropometrija, variabilnost antropometrijskih parametrov pri konstrukciji in oblikovanju, harmonogram 
človeka, dimenzije telesa, telesni položaji pri delu, dimenzije stroja, dimenzije delovnega manipulativnega 
prostora. Biomehanični model človeka, lokomotorni sistem človeka, biomehanika hrbtenice, biokinetična 
veriga telesnih segmentov (mase, vrtišča, sile, vzvodi), geometrično določanje težišč sistemov na 
konturogramu, dinamometrija. Ergonomska načela oblikovanja delovnega mesta in urbanega okolja, 
interakcija človek-stroj-okolje, sedeči položaj, mikroklima, delovna površina, stol, osvetlitev, hrup, vibracije. 
Ergonomija osebnega vozila. Ergonomija računalniške opreme (tipkovnica, miška, računalnik, prenosnik, 
dlančnik, monitor…). Ergonomija stanovanjskega okolja (sanitarije, kuhinja, dnevna soba…) in prilagoditve 
osebam s posebnimi potrebami. Dimenzije pohištva. Vloga črk, oblik in barv v človeškem zaznavanju in 
dojemanju. Ergonomska analiza delovnega mesta, bivalnega okolja, kabine osebnega vozila, prospektivne 
in retrospektivne tehnične (re)konstrukcije z vidika ergonomije gibal, nabava nove ergonomske opreme v 
delovnem in bivalnem okolju. Ergonomska analiza proizvodov, sistemov in življenjskih okolij. Osnove 
ergonomske psihologije. Ergonomija in dizajn drobnih predmetov, arhitekturna ergonomija, ergonomija 
grafičnega dizajna, ergonomija stilizma in izdelave oblek. Biokibernetika.  

PREDAVANJA VAJE ECTS 

40 20 6 



NOTRANJA OPREMA  -  1. LETNIK   I. semester 

PREDMET: STUDIO I – Arhitektura prostora 
NOSILEC: viš. pred. mag. Jasna Kralj Pavlovec 
 
VSEBINA: 
 

Študijsko delo je sestavljeno iz posameznih tematskih sklopov, s poudarkom na samostojnem ustvarjanju 
in oblikovanju nestalnih, mobilnih okolij, ki so posledica interakcije med uporabnikom in prostorom ter 
tehnologijo in prostorom.  
Osnovno izhodišče predstavlja obvladovanje funkcije in pomena oblikovnih elementov prostora in 
opreme in seznanjanje z umestitvijo teh elementov v različne ambiente. Predstavi se zakonitosti 
kompozicije tako pri oblikovanju posameznih sklopov opreme kot posameznih prostorov in njihova 
navezava v širši kontekst.  
Predstavi se vrsta možnih pristopov in metode  
kompozicije ter oblikovanja mobilne in fiksne opreme. 
 Z analizo primerov oblikovalskih pristopov iz realnega  
sveta, svetovnih praks in tehnoloških okolij se študente  
seznani v sklopu predavanj.  
Predstavi se načine abstraktnega mišljenja in z njim 
 povezano transformacijo idej. 
  

PREDAVANJA VAJE ECTS 

40 36 10 



NOTRANJA OPREMA 
1. LETNIK 

 
 

II. SEMESTER 
 

6. Sociologija urbanega prostora  
7. Kritična analiza vizualnih medijev  

  
MODUL 1: OBLIKOVANJE POHIŠTVA            ali 
8. Osnove strojnih elementov in konstrukcij 
9. Les, posebna poglavja 
10. Studio I - Oblikovanje pohištva 
11. Izbirni predmet 

 
MODUL 2: OBLIKOVANJE PROSTORA  
8. Svetloba in prostor 
9. Studio za produktno oblikovanje 
10. Studio II - Arhitektura prostora 
11. Izbirni predmet 



NOTRANJA OPREMA  -  1. LETNIK   II. semester 

PREDMET: Sociologija urbanega prostora 
NOSILEC: doc. dr. Matjaž Uršič 
 
VSEBINA: 
 

V okviru predmeta bo pozornost namenjena obravnavi naslednjih vsebin:  
- poglobljena analiza teoretskih, konceptualnih usmeritev s področja preučevanja prostora (temeljne 
prostorske značilnosti predmodernih, modernih, postmodernih družb)  
- razpoznavanju in razumevanju vplivov, ki jih ima prostorsko načrtovanje na kakovost življenja v 
sodobnih družbah s posebnim poudarkom na analizi primerov (analize študij primerov s področij 
degradacije centralnih mestnih območij; revitalizacije mest, problematika varovanih sosesk in getoizacije, 
gentrifikacije, prostorov potrošnje, prostorov kulturne potrošnje itd.)  
- preučevanju urbanih kultur: elementi urbane kulture, javni in zasebni prostori v mestu, pomeni prostora, 
kulturni pomeni prostora, urbana družbena gibanja, urbane kulturne industrije, dehierhizacija prostorskih 
struktur, zbliževanje urbanega, in neurbanega prostora. 
- analiza dinamike prostorskih tokov, analize mobilnosti (ruralno-urbane migracije, vzpostavljanje 
transnacionalnih skupnosti, družbeno-prostorski vplivi procesov globalizacije, globalizacije itd.)  
- analiza  prostorskih vrednot in življenjskih stilov, analiza sodobnih (postmodernih) konceptov 
konstrukcije življenjskih identitet   
- analizi novih prostorskih teženj po suburbanizaciji, dezurbanizaciji, novi »kolonizaciji« podeželja na 
študijah primera (procesi urbanizacije, posebnosti prostorskega razvoja Slovenije).   

PREDAVANJA VAJE ECTS 

15 25 4 



NOTRANJA OPREMA  -  1. LETNIK   II. semester 

PREDMET: Kritična analiza vizualnih medijev 
NOSILEC: izr. prof. dr. Ernest Ženko 
 
VSEBINA: 
 

Zgodovinski uvod: družbeni in kulturni razvoj v času od XVIII. do XX. stoletja. 
Razvoj množične kulture v XIX. in XX. stoletju in njen odnos do visoke kulture. 
Nastanek in razvoj množičnih medijev in njihova vloga v okviru množične kulture. 
Britanski literarni kriticizem in kritika množične kulture ter množičnih medijev. 
Frankfurtska šola  
Predhodniki in njihove ideje (Kant, Hegel, Marx, Freud, Nietzsche) 
Kritična teorija kot strategija 
Kulturna industrija (Horkheimer, Adorno) 
Teorija in praksa (TV, film, radio, fotografija) 
Enodimenzionalni človek in množična kultura (Marcuse) 
Strukturalizem in poststrukturalizem 
Retorika podobe (Barthes) 
Družba spektakla (Debord) 
Simulacija in simulaker (Baudrillard) 
Tradicionalni mediji (slikarstvo, kiparstvo, arhitektura). 
Sodobni množični mediji (film, video, internet). 
Medijska industrija kot ekonomska in politična propaganda (primeri iz polpretekle zgodovine). 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 20 4 



 

MODUL 1: OBLIKOVANJE POHIŠTVA            
 



NOTRANJA OPREMA  -  1. LETNIK   II. Semester             MODUL 1: OBLIKOVANJE POHIŠTVA 

PREDMET: Osnove strojnih elementov in konstrukcij 
NOSILEC: prof.dr. dr.h.c. Nikolaj Torelli 
 
VSEBINA: 
 

- Osnove statike in trdnosti  
- Lastnosti materialov (kovin, plastike, keramike) 
- Oblikovanje materialov (struženje, vrtanje, rezkanje...) 
- Preoblikovanje materialov (zvijanje, štancanje, vlečenje, 
ekstrudiranje...) 
- Spajanje materialov (varjenje, lotanje, lepljenje, torno varjenje...) 
- Osnove za izdelavo zaščitnih in dekorativnih prevlek (korozijska 
zaščita, laki...) 
- Modifikacija površin (prevleke, galvanizacija, prašno barvanje, 
naparjevanje, nanoprevleke...) 
- Karakterizacija površin (lastnosti površin, gladke, hrapave...) 
- Osnove mehanizmov (vzmeti, hidravlika, mehanizmi...) 
- Osnove strojnih elementov ter pogonske in elektro tehnike (zatiči, 
ležaji, zobniki, magneti, elektromotorji ...) 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 20 4 



NOTRANJA OPREMA  -  1. LETNIK   II. Semester             MODUL 1: OBLIKOVANJE POHIŠTVA 

PREDMET: Les, posebna poglavja 
NOSILEC: prof.dr. dr.h.c. Nikolaj Torelli 
 
VSEBINA: 
 

Anizotropja. Heterogenost. Higroskopnost in vodna sorpcija. Dimenzijska obstojnost in dimenzijska 
stabilizacija lesa.  Elastomehanske in reološke lastnosti lesa: les kot linearno elastični material, les kot 
viskoelastičen material. Trdnostne lastnosti. Akustične, električne in toplotne lastnosti. 
Zgodovina rabe lesa. Opis bioloških,kemičnih, fizikalnih, mehanskih in tehnoloških lastnosti najvažnejših 
domačih n svetovnih komercialnih lesov.  Pojem kvalitete lesa. Pohištveni lesovi, barvilni lesovi, lesovi za 
glasbene inštrumente, razan, pluta, arheološki les. Žagan les: klasifikacija in razvrščanje. Furnir. Lepljeni 
lamelirani nosilci in drugi lepljeni lamelirani izdelki, enoslojne masivne plošče, deščični vezan les.  Lesni 
ploščni kompoziti: furnirski vezan les, letvene in letvične plošče, OSB, iverne plošče, vlaknene plošče. 
Konstrukcijski kompozitni les: LVL, PSL, LSL, I-nosilci. Lesno-plastni kompoziti. Lesno-polimerni kompoziti. 
Kemično in toplotno obdelan les. 
Uvod v osnove sušenja, biološkega razkroja, vremenskih vplivov, zaščite in lepljenje lesa. 
Definicija in praksa zdržnega gospodarjenja z gozdom. Zdržno gospodarjenje z gozdom v Sloveniji. 
Pomembnejši nacionalni gozdni akti. Zakonodaja EU. Mednarodni sporazumi. Natura 2000. problematika 
tropskih gozdov. Gozdna certifikacija (PEFC, FSC). Varovanje drevesnih/lesnih vrst (IUCN, CITES). Vloga 
gozdov in rabe lesa pri blaženju podnebnih sprememb. Gospodarjenje z gozdnim ogljikom: založno, 
zaščitno in substitucijsko gospodarjenje. Okoljske prednosti rabe lesa kot obnovljivega, CO2-nevtralnega in 
reciklirnega materiala. Siva energija, LCA; primerjava lesa z nelesnimi materiali. 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 20 4 



NOTRANJA OPREMA  -  1. LETNIK   II. Semester             MODUL 1: OBLIKOVANJE POHIŠTVA 

PREDMET: STUDIO I – Oblikovanje pohištva 
NOSILEC: izr. prof. dr. Jasna Hrovatin 
 
VSEBINA: 
 

- Industrijsko : unikatno oblikovanje 
- Faze in metode v procesu razvoja novega izdelka  
- Interdisciplinarni timski način dela (primer D’school) 
- Inovacijski proces (invencija, inovacija, dejavniki, ki zavirajo 
ustvarjalnost..)  
- Orodja za spodbujanje kreativnosti  in njihova implementacija na 
področju snovanja elementov opreme (sinektika, morfološka 
metoda, lateralno razmišljanje...) 
- Oblikovalska načela (funkcionalnost, trajnost, varnost, 
prilagojenost, sporočilnost, zapomljivost, opaznost, razumljivost, 
izvedljivost, profitabilnost...) 
- Kompozicijska načela in njihova implementacija na pohištvu 
(proporc, repeticija, uravnoteženost...) 
- Teorija in tehnike projektiranja v praksi 
- Nezgodovinski stili in vpliv različnih kultur na razvoj interierja 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

40 60 10 



 

MODUL 2: OBLIKOVANJE PROSTORA  
 



NOTRANJA OPREMA  -  1. LETNIK   II. Semester             MODUL 2: OBLIKOVANJE PROSTORA 

PREDMET: Svetloba in prostor 
NOSILEC: doc. Ivo Koritnik 
 
VSEBINA: 
 

1. Svetloba in prostor: načini določanja odnosov med znotraj in zunaj, zaprtim in odprtim 
prostorom in prostorske orientacije s pomočjo svetlobe.  
2. Svetloba in material: uporaba stekla v umetnosti in oblikovanju interiera; nove svetlobne 
tehnologije, fotosenzorični materiali in optična znanost v oblikovanju s svetlobo.. 
3. Svetloba in oblika: formalni, relacijski in strukturalni vidiki prostora in predmetov v njem,  
kot jih določa svetloba.  
4. Svetloba in zaznavna izkušnja:  
Socialni, psihološki in čustveni vidiki  svetlobe 
 in njihova uporaba v prostorskem oblikovanju.  
5. Konceptualni vidik svetlobe: svetloba in pomen: 
 kontemplativna osvetlitev, scenska osvetlitev, 
 metaforična in simbolična moč svetlobe.  

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 20 4 



NOTRANJA OPREMA  -  1. LETNIK   II. Semester             MODUL 2: OBLIKOVANJE PROSTORA 

PREDMET: Studio za produktno oblikovanje 
NOSILEC: doc. Petra Bole 
 
VSEBINA: 
 

Izjemnega pomena je družbeno odgovorno, estetsko in smotrno oblikovanje predmetov, orodij, 
tudi vsakovrstnih prvin bivanjskega okolja; sem sodi tako industrijsko oblikovanje kot tudi 
najbolj sofisticirane oblike unikatnega oblikovanja. Sodobno oblikovanje izhaja iz utemeljenih 
razvojnih, teoretičnih in več discipliniranih raziskav, ki poglabljajo vednost o dejavnem izročilu 
stroke, smotrnosti izdelkov in opredeljujejo oblikovalsko prakso v njeni učinkovitosti in 
izraznosti. Skratka gre za območje in ustvarjalno udejanjanje, v katerem nastajajo artefakti 
modernega časa in katerih ustvarjalna izhodišča so estetska forma, izraz, sporočilnost in 
vpetost v prostor. 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 20 4 



NOTRANJA OPREMA  -  1. LETNIK   II. Semester             MODUL 2: OBLIKOVANJE PROSTORA 

PREDMET: STUDIO II – Arhitektura prostora 
NOSILEC: viš. pred. mag. Jasna Kralj Pavlovec 
 
VSEBINA: 
 

Poudarek je na ustvarjanju novih okolij in opreme, ki predstavljajo adaptabilen sistem in je 
njihova integracija mogoča v že obstoječa ali nova okolja. Oblikovana okolja se vrednoti tudi 
skozi optiko socioloških dejavnikov, ki določajo obnašanje uporabnikov v njem. Zaključna 
naloga pokaže možno smer integracije umetnih okolij in njihovo moč sporočilnosti v sedanji 
prostor. Poudarek je na oblikovanju in predstavitvi modelov, maket in sposobnosti predstavitve 
koncepta v načrtih. 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

40 60 10 



NOTRANJA OPREMA 
2. LETNIK 

 
 

III. SEMESTER 
 

 12. Dizajn management  
13. Pravo intelektualne lastnine  

14. Oblikovanje za trajnostni razvoj  
15. Konstrukcije 

16. Izbirni predmet 

MODUL 1: OBLIKOVANJE POHIŠTVA              ali 

16. Studio II - Oblikovanje pohištva 
MODUL 2: OBLIKOVANJE PROSTORA 

16. Studio III - Arhitektura prostora  



NOTRANJA OPREMA  -  2. LETNIK   III. Semester 

PREDMET: Dizajn management 
NOSILEC: doc. dr. Jordan Berginc 
 
VSEBINA: 
 

Kaj je dizajn management in oblike 
Kreativnost in inovativnost v razvoju lastnega dizajnerskega produkta/storitve 
Podjetniški proces produkta 
Preučevanje trga, marketinška strategija in plan 
Osnove financ in oblike financiranja lastnega dizajn projekta – poslovni načrt  
Dizajn management strategija projekta v podjetju in na trgu 
Vodenje in razvijanje lastnega tima 
Podjetniško mreženje z naročniki/kupci 
Predstavitev produkta /posla naročnika 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 10 3 



NOTRANJA OPREMA  -  2. LETNIK   III. Semester 

PREDMET: Pravo intelektualne lastnine 
NOSILEC: em. prof. dr. Krešo Puharič 
 
VSEBINA: 
 

Uvodoma se bo obravnavalo zasnovo in pomen pravnega varstva pravic intelektualne 
lastnine v ter njihovo členitev   v domačem in konvencijskem pravu. Nadrobno bodo 
pojasnjene  temeljne značilnosti postopka pridobitve modela, kot pravice s katero se registrira 
videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo. Ob tem bo opozorjeno tudi na vsebino 
pravic iz modela ter na trajanje le-tega in pomen  mednarodnega depozita modelov. 
Obravnavani bodo tudi drugi znaki  razlikovanja, npr. znamka ter firma z vidika njunih 
oblikovalskih sestavin. 
Ob možnostih varstva oblikovalskih dosežkov v okviru prava  industrijske lastnine pa bodo 
posebej razložene nacionalne in primerjalno pravne podlage za odločitev o pravnem varstvu 
modelov (dizajna) v okviru varstva z avtorskimi  pravicami. 
Razložene pa bodo tudi osnove pogodbenega prenosa pravic intelektualne lastnine z 
licenčnimi in avtorskimi pogodbami. 
Poseben poudarek pa bo dan tudi pomenu preprečevanja dejanj nelojalne konkurence in 
piratstva. 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

16 9 3 



NOTRANJA OPREMA  -  2. LETNIK   III. Semester 

PREDMET: Oblikovanje za trajnostni razvoj 
NOSILEC: prof.dr. Danijel Vrhovšek, dr. Darja Istenič 
 
VSEBINA: 
 
 

Koncept trajnostnega razvoja in primeri 
Ključni okoljski problemi 
Kaj se lahko naučimo iz narave in od prednikov? 
Onesnaževanje vode in zraka ter trajnostni načini reševanja 
Pomen dizajna pri obnovi degradiranega okolja 
Poraba, varčevanje in recikliranje vode v gospodinjstvu 
Odpadki kot surovina 
Zaščita naravnih vrednot in biodiverzitete – pomen pri oblikovanju zunanjih prostorov 
Trajnostna oskrba z energijo in problem toplogrednih plinov 
Uporaba naravnih materialov – kaj je trajnostno? 
Primeri trajnostno oblikovanih naselij (eko-vas) 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 12 4 



NOTRANJA OPREMA  -  2. LETNIK   III. Semester 

PREDMET: Konstrukcije 
NOSILEC: izr. prof. dr. Jasna Hrovatin 
 
VSEBINA: 
 

- Teorija detajla (inovativne lesne vezi in 
pohištveno okovje, izbrani primeri patentiranih 
konstrukcijskih rešitev, gibljive in fleksibilne 
izvedbe,  vpliv tehnologij na izvedbo detajla, 
ukrivljene oblike in njihove konstrukcijske 
posebnosti...) 
- Standardi in direktive za pohištvo 
- Konstruiranje kosov pohištva in ostalih 
uporabnih predmetov (stoli, mize, izvedbe pri 
omarnem pohištvu, ležalno pohištvo, vrtno 
pohištvo, več funkcionalno pohištvo, pohištvo  
za ljudi s specifičnimi zahtevami...) 
-Konstrukcije in trajnostni razvoj  
-(Cradle to Cradle Design) 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

15 25 4 



 

MODUL 1: OBLIKOVANJE POHIŠTVA            
 



NOTRANJA OPREMA  -  2. LETNIK   III. Semester             MODUL 1: OBLIKOVANJE POHIŠTVA 

PREDMET: STUDIO II– Oblikovanje pohištva 
NOSILEC: izr. prof. dr. Jasna Hrovatin 
 
VSEBINA: 
 

- Metode za vrednotenje zasnov  (FMEA – analiza možnih napak in 
njihovih posledic, analiza SWOT – način za prepoznavanje prednosti, 
slabosti, nevarnosti, analiza PMI – plus, minus, posledice, metoda DFM – 
Design for Manufacturability  Concurrent Engineering..). 
- Posebnosti pri snovanju sistemskega pohištva (elementni in kosovni 
sistemi, notranji in zunanji modul,  proporcijska analiza, posebnosti pri 
zasnovi veznih elementov) . 
- Oprema stanovanjskih prostorov s pohištvom, ki je zasnovano v 
povezavi z načeli trajnostnega razvoja in izhodišči kulturne dediščine ob 
hkratnem upoštevanju sodobnih tehnologij in novih materialov  (zdravo 
bivalno okolje, vključevanje izročila kulturne dediščine...). 
- Dejavniki ki so vplivali na značilnosti konstrukcije in oblike v določenem 
stilnem obdobju. 
- Delo in načela vodilnih oblikovalcev industrijsko izdelanega pohištva 
(Niko Kralj, Hans J. Wegnr…..). 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 60 12 



 

MODUL 2: OBLIKOVANJE PROSTORA            
 



NOTRANJA OPREMA  -  2. LETNIK   III. Semester       MODUL 2: OBLIKOVANJE PROSTORA 

PREDMET: Studio III – Arhitektura prostora 
NOSILEC: izr. prof. Nada Matičič, doc. Petra Bole 
 
VSEBINA: 
 

-Načela trajnostnega razvoja (obnovljivi materiali, ponovna uporaba, varčevanje energije, 
oblikovanje trajnih produktov...) 
-Kultura bivanja 
-Design for all (Dizajn prilagojen ljudem z različnimi potrebami) 
-Seznanitev z raziskavami načina bivanja v prihodnjih desetletjih 
-Design management 
-Kultura projektnega razmišljanja 
-Razvojne strategije 
-Izkoriščanje razvojnih sinergij  
-Implementacija interdisciplinarnega znanja v  
razvojne naloge na področju stanovanjskih in  
poslovno komercialnih objektov 
-Razvoj konceptov in implementacija osvojenega  
znanja na področje scenskih zasnov  
(razstave, muzeji, gledališke in televizijske scene ...) 
-Oblikovanje mobilnih arhitekturnih enot 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 60 12 



NOTRANJA OPREMA 
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 18. Vodenje multidisciplinarnega projekta   
19. Magistrska naloga 



NOTRANJA OPREMA  -  2. LETNIK   IV. Semester 

PREDMET: Vodenje multidisciplinarnega projekta 
NOSILEC: izr. prof. Jasna Hrovatin, doc. dr. Jordan 
Berginc 
 
VSEBINA: 
 

Vsebina predmeta je sinteza in nadgradnja vseh pridobljenih 
znanj z oblikovnega in tehnično-podjetniškega stališča, 
vključuje pridobljena znanja in multidisciplinarni 
eksperimentalni pristop.  
Od študentov se pričakuje vodenje in aktivno delovanje  pri 
interdisciplinarnih projektih, kjer se poglablja znanja iz 
področja oblikovanja v praktično uporabo za konkretne 
podjetniške projekte.  
Študijska vsebina je za vse tri smeri enaka, delo poteka v 
interdisciplinarnih timih in po potrebi zunanjimi 
strokovnjaki, ki jih posamezni projekt vključuje po stroki in 
poslovnemu interesu.   

PREDAVANJA VAJE ECTS 

25 75 10 



NOTRANJA OPREMA  -  2. LETNIK   IV. Semester 

MAGISTRSKA NALOGA 
 

Študent/-ka v okviru magistrskega seminarja pridobi potrebna znanja o metodologiji znanstveno 
raziskovalnega dela priprave magistrske naloge, zbiranju informacij, virov in literature, strukturi 
magistrske naloge.  
Seminar je namenjen stalnemu spremljanju dela in razvoja posameznega kandidata pri pisanju 
magistrskega dela, prezentacijam delnih rezultatov kandidatovega dela, evalvaciji dela in pripravi 
na uspešen zagovor magistrske naloge. 
Študent/-ka v sodelovanju z mentorjem izbere temo, ki jo želi obravnavati v svojem 
magistrskem delu. 
Mentorstvo prevzame visokošolski učitelj, ki je habilitiran za področje, ki je predmet magistrske 
naloge.  
Proces seminarskega dela je razdeljen na: individualno raziskovalno delo kandidata in delo z 
mentorjem, ki je izvedeno prek seminarskega dela, individualnih korektur, konzultacij in 
predlagane metodologije dela. 
Zaključni magistrski seminar je zasnovan po kriterijih znanstveno-raziskovalnih metod s področja 
humanistike, družboslovja in oblikovanja prostora in dizajna notranje opreme. Rezultat je 
magistrska naloga, ki je vsebinsko oblikovana z veljavnimi smernicami znanstvenega dela  

PREDAVANJA VAJE ECTS 

100 100 20 



NOTRANJA OPREMA 

IZBIRNI PREDMETI 
 

Steklo 
 Osnove gradiv 

Celostne predstavitve v prostoru 
Sodobni tekstilni materiali 

Kultura sodobnega 
Projektni management 

Arhitektura in moda 



NOTRANJA OPREMA  -  IZBIRNI PREDMETI 

PREDMET: Steklo 
NOSILEC: prof. dr. Danilo SUVOROV 
 
 
VSEBINA: 
 

Predmet je razdeljen na naslednja poglavja : 
-Zgodovina stekla (kratek pregled arheoloških stekel  
z opisom metod proučevanja in značilnostmi kemijske sestave)    
-Definicije stekla (pregled teorij o steklu) 
-Struktura stekla (osnovne strukturne značilnosti materialov,  
primerjava med strukturo amorfnih in kristaliničnih snovi)  
-Kemijske in fizikalne lastnosti stekla (kemijska obstojnost stekla, temperatura steklastega 
prehoda, tališče, viskoznost, izguba steklastega stanja, površinska napetost, optične in 
mehanske lastnosti) 
-Snovi ki tvorijo stekla (steklotvorni oksidi, modifikatorji stekla, nosilci barve v steklu)  
-Tehnologija izdelave in vrste stekel (steklarne danes in v preteklosti, surovine za izdelavo 
stekel, toplotna obdelava stekla, steklokeramika, vlakna, glazure, emajli) 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 12 4 



NOTRANJA OPREMA  -  IZBIRNI PREDMETI 

PREDMET: Osnove gradiv 
NOSILEC: prof.dr. dr. h.c. Nikolaj Torelli 
 
 
VSEBINA: 
 

1. Bistvene osnove gradiv – elastičnost, plastičnost, tečenje, krhkost-žilavost, gorljivost-
negorljivost, izotropnost-anizotropnost, napestosti(tlak, nateg,strig, upogib).. 
2. Konstante materialov – elastiči in strižni modul, meja elestičnosti in plastičnosti, porušna 
trdnost, varnostni faktor 
3. Lastnosti in karakterizacija kovinskih materialov: fizikalno-kemijske lastnosti, poudarek na 
mehanskih (trdota, trdnost, duktilnost, žilavost, utrujanje, lezenje) 
4. Lastnosti in karakterizacija nekovinskih materialov, plastika, steklo, les, kamen, tkanina, 
nano-materiali. Fizikalno-kemijske lastnosti, poudarek na mehanskih (trdota, trdnost, 
duktilnost, žilavost, utrujanje, lezenje) 
5. Analiza poškodb gradiv : obraba in korozija, lezenje, utrujanje, 
vpliv okolja (temperatura in medij)  
6. Površine, karakterizacija  in zaščita površin gradiv 
7. Obdelava gradiv-osnove 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 12 4 



NOTRANJA OPREMA  -  IZBIRNI PREDMETI 

PREDMET: Celostne predstavitve v prostoru 
NOSILEC: doc. Tomaž Maechtig 
 
VSEBINA: 
 

Študijsko delo je sestavljeno iz posameznih tematskih 
sklopov, s poudarkom na samostojnem ustvarjanju in 
oblikovanju razstavnih prostorov, identitete prostora, javne 
prezentacije izdelka.  
Osnovno izhodišče predstavlja obvladovanje funkcije in 
pomena oblikovnih elementov prostora in opreme in 
seznanjanje z umestitvijo teh elementov v različne 
ambiente. 
Študentje spoznajo koncept postavljanja razstavnih 
prostorov in različne tipske oz funkcionalne postavitve. 
Skozi dojemanje zgodbe, ki postavlja rdečo nit oblikovanja 
razstave se predstavi različne možne pristope in metode 
postavljanja elementov v prostor. Poseben poudarek nosijo 
tudi vizualni simboli postavitve, prepoznavni znaki 
oblikovane razstave.   

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 12 4 



NOTRANJA OPREMA  -  IZBIRNI PREDMETI 

PREDMET: Sodobni tekstilni materiali  
NOSILEC: doc. dr. Damjana Celcar  
 
VSEBINA: 
 

- Uvod v tekstilne materiale, inovacije in pregled tehnologij ter tehnik, ki so osnova razvoju novih 
tekstilnih materialov 
- Pregled novih tekstilnih materialov in njihovih možnosti uporabe v oblikovanju tekstilnih izdelkov 
- Nanomateriali 
- Tekstilije z mikro/nano kapsulami 
- Inteligentne tekstilije  
- Elektronske tekstilije z vgrajenimi napravami umetne inteligence 
- Gensko spremenjena naravna vlakna 
- Nova kemična beljakovinska vlakna) 
- Vlakna z negativnim Poissonovim številom 
- Vlakna z latentno oziroma prikrito elastičnostjo 
- Ostale funkcionalne tekstilije 
- Tehnične tekstilije in njihova uporaba 
- Naravno obnovljivi tekstilni materiali 
- Tekstilije in ekologija, recikliranje tekstilnih materialov 
- Ostali novi materiali in tehnologije 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 12 4 



NOTRANJA OPREMA  -  IZBIRNI PREDMETI 

PREDMET: Kultura sodobnega 
NOSILEC: doc. dr. Kaja Širok  
 
 
VSEBINA: 
 

Namen predmeta je seznaniti študente s širšim področjem ustvarjanja družbene kulture in 
urbanega prostora v XX stoletju.  
Temelji na razumevanju širšega konteksta sodobnega ustvarjanja (kulturna zgodovina, 
antropologija, umetnostna zgodovina …) v okviru dogodkov, ki so oblikovali dojemanje 
sodobne družbe in postmodernistične misli.  
Preučeni bodo posebni tematski sklopi sodobne ustvarjalnosti, v prikazovanju dojemanja časa 
bo raziskan odnos do novih tehnologij, kulturne produkcije, razvoja mest, uporabljenih 
komunikacijskih jezikov.  

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 12 4 



NOTRANJA OPREMA  -  IZBIRNI PREDMETI 

PREDMET: Projektni management 
NOSILEC: doc. dr. Jordan Berginc 
 
VSEBINA: 
 

- projekt, proces in tipi projektov  
-  življenjski ciklusi projektov  
-  planiranje , zagon in zaključevanje projektov  
-  projektni sistemi naročnika, skrbništva, izvajalcev in  
   prevzema projektov  
-  projektni management   
-  planiranje projektov, planiranje rokov, planiranje  
   virov, planiranje stroškov in optimizacija plana  
-  vodenje projektov  
-  informacijska podpora vodenju projektov  
-  projektno delo  
-  projektno usmerjeno poslovanje  
-  projektni manager  
-  postopki prijave projektov na javne razpise  
-  obravnava praktičnih primerov projektov iz prakse 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 12 4 



NOTRANJA OPREMA  -  IZBIRNI PREDMETI 

PREDMET: Arhitektura in moda 
NOSILEC: doc. dr. Katarina Vrhovšek, doc. Mateja Benedetti 
 
VSEBINA: 
 

1. Krajši zgodovinski pregled medsebojne povezanosti in  
soodvisnosti mode in arhitekture s poudarkom na pregledu 
povezanosti obeh področij v obdobju modernizma, postmodernizma.  
2. Pregled razvoja obeh panog sodobnem času. Predstavljeno bo  
delo nekaterih aktualnih sodobnih arhitektov Podrobneje bodo 
obdelani določeni zanimivi primeri z obeh področij ter določena ’mejna 
področja’ arhitekture in mode 
3.’Modni prostori’, ki jih narekujejo novi koncepti potrošništva.  Pregled 
izbrane ’modne arhitekture . Predstavljeni bodo primeri soodvisnosti 
konceptov potrošništva, arhitekture in mode kot taktični manever 
marketinga blagovne znamke.  
4. Ob izvedbi vsakega predavanja bo sledila intenzivna delavnica, kjer 
bodo študenti v skupinah ali samostojno izdelali projekt. Poudarek na 
interdisciplinarnem prepletanju področij notranjega oblikovanja, 
področja oblikovanja oblačil ter področja vizualnih komunikacij.  

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 12 4 



PROJEKTI 
Notranja oprema 


