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TEKSTILIJE IN OBLAČILA 
1. LETNIK 

 
 

I. SEMESTER 
 

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

3. Likovno izražanje 
4. Izbirni predmet 

 
MODUL 1: MODA                                          ali 
5. Sodobne tehnike izdelovanja oblačil  
6. Studio - oblikovanja oblačil I.  

 
MODUL 1: TEKSTILIJE                                        
5. Tehnike oblikovanja tekstilij I  
6. Studio - oblikovanja tekstilij I 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  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 12 4 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  1. LETNIK   I. semester 

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

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. 
 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

30 10 4 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  1. LETNIK   I. semester 

PREDMET: Likovno izražanje 
NOSILEC: doc. Darko Brisa 
 
VSEBINA: 
 

Predmet bo temeljil na predhodno pridobljenem znanju in spretnostim s področja risanja in 
slikanja, modne ilustracije in modne skice.  
V okviru predmeta bodo študentje svoje znanje risanja modne skice (krokija) nadgrajevali in 
pripeljali do nivoja strokovne modne ilustracije. Pri tem bo ključno delo z modelom in 
različnimi tekstilijami ter uporaba različnih risarskih medijev in tehnik.  
Posameznik bo postopoma razvil individualiziran risarski slog in ustvaril portfolio modnih 
ilustracij visoke kakovosti. 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 12 4 



 

MODUL 1: MODA 
 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  1. LETNIK   I. semester     MODUL 1: MODA 

PREDMET: SODOBNE TEHNIKE IZDELOVANJA OBLAČIL 
NOSILEC: doc. dr. Damjana Celcar  
 
VSEBINA: 
 
Nove tehnologije izdelovanja tekstilnih izdelkov iz sodobnih tekstilnih materialov.  
Načrtovanje tehnoloških postopkov izdelovanja  glede na vrste tekstilnih izdelkov in konstrukcije. 
Vrste tehnoloških postopkov klasični in sodobni načini izdelovanja tekstilnih izdelkov. 
Pristopi in metode šivanja izdelkov iz usnja.  
Karakteristični izdelovalni postopki modnih dodatkov. 
Tehnologije ultrazvočnega varjenja tekstilnega materiala. 
Procesni parametri krojenja, fiksiranja in likanja. 
Pristopi in metode šivanja tehnoloških operacij, zahteve vbodov in šivov.  
Kakovostne zahteve izdelovanja med posameznimi fazami: Končna kontrola kakovosti oblačil in 
drugih tekstilnih izdelkov.  
Nega in vzdrževanje oblačil ter sodobnih tekstilnih materialov. 
Sodobna tehnološka oprema, delovnih sredstev naprav in strojev. 
Kakovost zagotavljanja izdelovanja ter končna kontrola kakovosti oblačil in drugih tekstilnih izdelkov 
za posamezne faze izdelovanja 
Izdelovanje inteligentnih oblačil (postopki, metode) 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 20 4 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  1. LETNIK   I. semester         MODUL 1: MODA 

PREDMET: STUDIO - OBLIKOVANJE OBLAČIL I 
NOSILEC: doc. Sonja Šterman 
 
VSEBINA: 
 
- elementi in principi oblikovanja oblačil za modno industrijo, 
poznavanje trendov za aktualno sezono in upoštevanje pri gradnji kolekcij, 
- konceptualno mišljenje kot orodje pri oblikovanju kolekcije,  sinteza oblikovalskih in 
ekonomskih znanj (analiza trga, analiza in konstrukcija ponudbe, analiza konkurence ...), 
- razvoj ideje v konstruktivno celostno rešitev in kombinativno kolekcijo, 
poznavanje tehničnih zahtev in faktorjev za konstruktivno celostno oblikovalsko rešitev, 
- odnos moda / oblikovanje, 
- odnos moda / industrija / umetnost, 
- inspiracija, nastanek in oblikovanje kolekcije za modno industrijo I. 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

30 70 10 



 

MODUL 2: TEKSTILIJE 
 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  1. LETNIK   I. semester        MODUL 2: TEKSTILIJE 

PREDMET: TEHNIKE OBLIKOVANJA TEKSTILIJ I 
NOSILEC: doc. Jana Mršnik 
 
VSEBINA: 
 
-Predstavitev načinov in možnosti oblikovanja tkanin in pletenin v tekstilni industriji 
-Tehnike tkanja in njihove zakonitosti 
-Listne in žakardske vezave 
-Tehnike vzorčenja in risanje vzornic žakardskih tkanin.  
-Žakarske tkanine. Načrtovanje vzorca v žakardskih tehnikah.  
-Tekstilno-tehnološki parametri listnih in žakardskih tkanin. 
-Posebne tehnike izdelovanja tekstilij (netkane tekstilije, čipke, taftane tekstilije) 
-Kulirne in snutkovne pletenine. Geometrijska struktura pletenin. Sestavljene tekstilije.  
-Pletenine glede na tehnologijo izdelave  
-Vrste in značilnosti pletilnih strojev za butično in industrijsko izdelavo pletenin. 
-Specialni postopki oblikovanja pletenin. 
-Tehnike izdelovanja pletenin za specialne namene. 
-Tekstilno-tehnološki parametri kulirnih in snutkovnih pletenin 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 20 4 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  1. LETNIK   I. semester        MODUL 2: TEKSTILIJE 

PREDMET: STUDIO - OBLIKOVANJE TEKSTILIJ I 
NOSILEC: doc. dr. Katarina Vrhovšek 
 
VSEBINA: 
 
Pregled sodobnega stanja na področju oblikovanja tkanin in pletenin na različnih področjih (v 
arhitekturni, interierju, modi, umetnosti...) 
Spoznavanje in razvijanje različnih tehnik in metod oblikovanja tkanin  in pletenin (izdelovanje knjige 
vzorcev, študij načrtovanja vzorcev in spoznavanje prej,vezav in barvnih kombinacij)  
Seznanitev z  načini prenosa inspiracij v proces oblikovanja pletenin in tkanin 
Predstavitev različnih načinov snovanja ustreznih barvnih kombinacij, tekstur in vzorcev 
Spoznavanje možnosti eksperimentiranja s tradicionalnimi tehnologijami za izdelavo sodobnih tkanin 
in pletenin 
Razvoj kolekcije pletenin in kolekcije tkanin z upoštevanjem končne namembnosti (arhitektura, 
interier, moda...) 
Spoznavanje ustreznih metod in tehnologij za oblikovanja eko-tkanin in eko-pletenin 
Predstavitev načinov prezentacije končnih izdelkov  
Ob izvedbi vsakega predavanja sledi intenzivna delavnica, kjer študenti samostojno oblikujejo 
tekstilne vzorce ter oblikujejo in izdelajo kolekcijo pletenin in  tkanin. Priporočeno je, da delavnice 
potekajo v smislu čim intenzivnejšega prepletanja principov oblikovanja z raziskovanjem tehnoloških 
možnosti. 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

30 70 10 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA 
1. LETNIK 

 
 

II. SEMESTER 
 

 7. Sociologija urbanega prostora  
8. Kritična analiza vizualnih medijev  

9. Sodobni tekstilni materiali  
10. Izbirni predmet  

 
MODUL 1: MODA                                                ali 
11. 3D oblikovanje in simulacija tekstilnih izdelkov  
12. Studio oblikovanje oblačil II 

 
MODUL 1: TEKSTILIJE                                        
11. Tehnike oblikovanja tekstilij II  
12. Studio - oblikovanje tekstilij II 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  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. 
- analizi dinamike prostorskih tokov, analize mobilnosti (ruralno-urbane migracije, vzpostavljanje 
transnacionalnih skupnosti, družbeno-prostorski vplivi procesov globalizacije, globalizacije itd.)  
- analizi  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 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  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 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  1. LETNIK   II. semester 

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 sodobnem oblikovanju tekstilnih 
izdelkov 
- Nanomateriali  
- Tekstilije z mikro/nano kapsulami   
- Inteligentne tekstilije  
- Elektronske tekstilije z vgrajenimi napravami umetne inteligence in elektro prevodne tekstilije 
- Gensko spremenjena naravna vlakna 
- Nova kemična beljakovinska vlakna in celulozna 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 

15 25 4 



 

MODUL 1: MODA 
 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  1. LETNIK   II. semester     MODUL 1: MODA 

PREDMET: 3D OBLIKOVANJE IN SIMULACIJA TEKSTILNIH IZDELKOV 
NOSILEC: izr. prof. dr. Simona Jevšnik 
VSEBINA: 
Predavanja: 
- Uvod v CAD/CAM računalniške tehnologije v tekstilstvu 
- Računalniški sistemi za 2D konstrukcijo, modeliranje, vizualizacijo, virtualno predstavitev, 3D 

oblikovanje in simulacijo tekstilnih izdelkov 
- Predstavitev in uporaba programa za 2D konstrukcijo, modeliranje in 3D simulacijo tekstilnih izdelkov 

(Optitex) 
- Predstavitev drugih programov za 3D oblikovanje in vizualizacijo, kreativno modeliranje in 3D simulacijo 

tekstilnih izdelkov 
- Tehnike in metode 3D oblikovanja in simulacije tekstilnih izdelkov  
- Parametri mehanskofizikalnih lastnosti in modeli tekstilij za simulacijo  
- Vizualizacija, virtualno prototipiranje in ocena kakovosti simulacij tekstilnih izdelkov 
- Virtualna modna revija 
- E-poslovanje in virtualni katalogi 
Računalniške vaje in seminar: 
- 2D računalniška konstrukcija in modeliranje izbrane skupine tekstilnih izdelkov (kolekcija oblačil, izdelki 

za interier) z razpoložljivim računalniškim sistemom (Optitex) 
- 3D simulacija in virtualna izdelava prototipov izbrane skupine tekstilnih izdelkov z razpoložljivim 

računalniškim sistemom (Optitex) 
3D oblikovanje tekstilnih izdelkov in oblikovanje virtualnih katalogov z razpoložljivimi računalniškimi sistemi 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 20 4 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  1. LETNIK   II. semester     MODUL 1: MODA 

PREDMET: STUDIO  - OBLIKOVANJE OBLAČIL II 
NOSILEC: doc. Sonja Šterman 
 
VSEBINA: 
- elementi in principi oblikovanja oblačil za unikatna naročila ali za celostne podobe oblačil 
- poznavanje problematike, ki je vezana na okoljska vprašanja, iskanje rešitev v eko-tekstilijah in 
upoštevanje postopkov, ki so vezani na organsko pridelane in obdelane  tkanine,  
- poudarek na poznavanju pridelave, obdelave in recikliranja materialov 
- razvoj ideje v konstruktivno celostno rešitev, 
- poznavanje tehničnih zahtev in faktorjev za konstruktivno celostno oblikovalsko rešitev, 
- posredovanje osnovnih izhodišč o slovenski dediščini, 
- posredovanje značilnosti tkanin in krojev,  
- posredovanje značilnosti nakita in dodatkov, 
- posredovanje značilne oblačilne kulture in noše po področjih in namembnosti uporabe, 
- konceptualno mišljenje kot orodje pri oblikovanju kolekcije na nacionalno temo, 
- sinteza znanj pri oblikovanju slovenske nacionalne identitete, 
- odnos / moda / nacionalna identiteta / okoljske vrednote, 
- konceptualno mišljenje kot orodje pri oblikovanju kolekcije, 
- sinteza oblikovalskih in ekonomskih znanj  
- razvoj ideje v konstruktivno celostno rešitev in kombinativno kolekcijo, 
- poznavanje tehničnih zahtev in faktorjev za konstruktivno celostno oblikovalsko rešitev, 
- odnos moda / trajnostni razvoj / ekologija / nacionalne vrednote / 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 80 10 



 

MODUL 2: TEKSTILIJE 
 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  1. LETNIK   II. semester     MODUL 2: TEKSTILIJE 

PREDMET: TEHNIKE OBLIKOVANJA TEKSTILIJ II 
NOSILEC: izr. prof. dr. Simona Jevšnik 
 
VSEBINA: 
 
 Uvod. Plemenitenje tekstilij 
 Pregled stanja sodobnih tehnologij plemenitenja tekstilij za uporabo na področjih modne 

industrije, opreme bivalnih površin, arhitekture, gradbeništva, zdravstva, osebne zaščite, … 

 Pomen in faze priprave tekstilij za procese plemenitenja 

 Barvanje sodobnih tekstilni materialov z naravnimi in sintetičnimi barvili 
 Tehnološka izvedba barvanja tekstilij 
 Tehnološka izvedba in tradicionalne tehnike tiskanja tekstilij 
 Tiskanje sodobnih tekstilnih materialov 

 Posebne tehnike barvanja in tiskanja za dosego posebnih učinkov 

 Vrednotenje kakovosti obarvanih in tiskanih tekstilij 
 Računalniško podprte tehnologije tiskanja tekstilij 
 Proces in faze od osnutka desena do digitalnega odtisa na tekstiliji 
 Barvanje in tiskanje usnja 

 Ekološka sprejemljivost plemenitilnih postopkov 

Smeri nadaljnjega razvoja tehnologij in tehnik plemenitenja tekstilij 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

30 10 4 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  1. LETNIK   II. semester     MODUL 2: TEKSTILIJE 

PREDMET: STUDIO - OBLIKOVANJE TEKSTILIJ II. 
NOSILEC: doc. dr. Katarina Vrhovšek 
 
VSEBINA: 
 
- Spoznavanje različnih tehnologij in načinov raziskovanja postopkov oblikovanja tiskanih tekstilij 
- Ogled načinov implementacije inspiracij v proces oblikovanja vzorcev tiskanih tekstilij 
- Raziskovanje možnosti oblikovanja abstraktnih vzorcev, sestavljanja barvnih kombinacij in 

oblikovanja tekstur 
- Pregled različnih strategij oblikovanja in selekcije ustreznih vzorcev za tiskanje 
- Spoznavanje možnosti eksperimentiranja s tradicionalnimi tehnologijami z namenom ustvarjanja 

sodobnih tiskanih tekstilij 
- Razvoj kolekcije tiskanih tekstilij z upoštevanjem končne namembnosti (interier, moda...) 
- Spoznavanje ekološko ustreznih metod oblikovanja tiskanih tekstilij 
- Predstavitev načinov prezentacije končnih izdelkov  

 
Ob izvedbi vsakega predavanja sledi intenzivna delavnica, kjer študenti samostojno izvedejo določen 
sklop praktičnih vaj (oblikujejo in izdelajo kolekcijo vzorcev, izvedejo barvanje in tiskanje, izvedejo 
poobdelave...). Priporočeno je, da delavnice potekajo v smislu čim intenzivnejšega prepletanja 
oblikovanja s tehnologijami plemenitenja. 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

40 60 10 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA 
2. LETNIK 

 
 

III. SEMESTER 
 

 13. Dizajn management  
14. Pravo intelektualne lastnine  

15. Oblikovanje za trajnostni razvoj  
16. Arhitektura in moda  

17.  Izbirni predmet 

 
MODUL 1: MODA                                         ali 
18. Studio - oblikovanje oblačil III. 

 
MODUL 1: TEKSTILIJE                                         
18. Studio - likovna artikulacija tekstilij  
      in tekstilnih vzorcev 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  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 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  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 primerjalnopravne 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 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  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 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  2. LETNIK   III. semester 

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 / npr. Rem Koolhas, Frank Gehry, Future Systems, Diller-Scofidio.../ 
Podrobneje bodo obdelani določeni zanimivi primeri z obeh področij ter določena ’mejna 
področja’ arhitekture in mode /npr. arhitekturni biro NOX, Greg Lynn, Ben van Berkel, Caroline 
Bos, Hesse Reiser, Hani Rashid, IFM, Martin Ruiz de Azua, Kosuke Tsumura .../ 
3.’Modni prostori’, ki jih narekujejo novi koncepti potrošništva.  Pregled izbrane ’modne 
arhitekture (od realne arhitekture do ’cyber’ internetnih prostorov). 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 



 

MODUL 1: MODA 
 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  2. LETNIK   III. semester     MODUL 1: MODA 

PREDMET: STUDIO  - OBLIKOVANJE OBLAČIL III 
NOSILEC: doc. Sonja Šterman, doc. Mateja Benedetti 
 
VSEBINA: 
 elementi in principi oblikovanja oblačil za unikatna naročila ali za celostne podobe oblačil 
 poznavanje problematike, ki je vezana na okoljska vprašanja, iskanje rešitev v eko-tekstilijah in 

upoštevanje postopkov, ki so vezani na organsko pridelane in obdelane  tkanine,  
 poudarek na poznavanju pridelave, obdelave in recikliranja materialov 
 razvoj ideje v konstruktivno celostno rešitev, 
 poznavanje tehničnih zahtev in faktorjev za konstruktivno celostno oblikovalsko rešitev, 
 posredovanje osnovnih izhodišč o slovenski dediščini, 
 posredovanje značilnosti tkanin in krojev,  
 posredovanje značilnosti nakita in dodatkov, 
 posredovanje značilne oblačilne kulture in noše po področjih in namembnosti uporabe, 
 konceptualno mišljenje kot orodje pri oblikovanju kolekcije na nacionalno temo, 
 sinteza znanj pri oblikovanju slovenske nacionalne identitete, 
 odnos / moda / nacionalna identiteta / okoljske vrednote, 
 konceptualno mišljenje kot orodje pri oblikovanju kolekcije, 
 sinteza oblikovalskih in ekonomskih znanj razvoj ideje v konstruktivno celostno rešitev in kombinativno 

kolekcijo, 
 poznavanje tehničnih zahtev in faktorjev za konstruktivno celostno oblikovalsko rešitev, 
odnos moda / trajnostni razvoj / ekologija / nacionalne vrednote / 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

30 54 12 



 

MODUL 2: TEKSTILIJE 
 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  2. LETNIK   III. semester     MODUL 2: TEKSTILIJE 

PREDMET: STUDIO - LIKOVNA ARTIKULACIJA TEKSTILIJ IN TEKSTILNIH VZORCEV 
NOSILEC: doc. dr. Katarina Vrhovšek, doc. Mateja Benedetti 
 
VSEBINA: 
- obdelava aktualnih tematik v teksilnem oblikovanju in povezava s projektnim delom 
- nadgradnja opravljenih raziskav in idej v smislu izdelave in realizacije tekstilnih vzorcev 
- obravnava tekstilij preko celostne problematike; dojemanje tekstilij kot kulturno identiteto preteklosti 

in njen prenos v sedanjost, upoštevajoč trenutne trende v oblikovanju ter tehnologijah 
- vključevanje najnovejših dosežkov in raziskav iz tehnološkega področja v smiselno kompozicijo 

oblikovanega dezena ter končnega izdelka 
- komunikacija kot dvosmerni proces med opazovalcem in opazovanim na eni strani ter oblikovalcem in 

oblikovanim na drugi strani 
- končni vzorec kot izraz med kompozicijo in likovno vsebino upoštevajoč tehnike, tehnologije, izvedbe 

ter teksilne materiale 
- načrtovanje in ustvarjanje novih tekstilnih predmetov, vključevanje le-teh v življenjski prostor ter 

določanje novih načinov njihove uporabe 
Po uvodnem predavanju sledi delavnica na obravnavano tematiko in problematiko. Prav tako bodo 
študentje vzporedno raziskovali individualno zastavljeno problematiko na skupinsko določeno temo, 
obravnavano znotraj predavanj. Glede na dobljene raziskave bodo individualno oblikovali inovativne 
dezene, jih računalniško obdelali ter predstavili v virtualni kolekciji z nadaljnimi možnostmi realizacije. 
Končni izdelek mora biti oblikovno ter tehnološko dovršen. Njegova predstavitev mora vključevati prikaz vse 
od idejne zasnove, raziskovanih poti, inspiracij, iskanja oblikovalskih rešitev ter dejanske realizacije. 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

40 48 12 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA 
2. LETNIK 

 
 

IV. SEMESTER 
 

 19. Studio za oblikovanje  
20. Magistrska naloga  



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  2. LETNIK   IV. semester 

PREDMET: STUDIO ZA OBLIKOVANJE  
NOSILEC: doc. Sonja Šterman, doc. Mateja Benedetti  
 
VSEBINA: 
 
 elementi in principi oblikovanja oblačil za zahtevne kolekcije, ki temeljijo na realnih 

podatkih, 
 poznavanje trendov za aktualno sezono in upoštevanje pri gradnji kolekcij, 
 konceptualno mišljenje kot orodje pri oblikovanju kolekcije, 
 sinteza oblikovalskih, tehnoloških in ekonomskih znanj (analiza trga, analiza in konstrukcija 

ponudbe, analiza konkurence ...), 
 razvoj ideje v konstruktivno celostno rešitev in kombinativno kolekcijo, 
 poznavanje tehničnih zahtev in faktorjev za konstruktivno celostno oblikovalsko rešitev, 
 spremljanje stanja v industriji, spodbujanje k praktičnim izkušnjam pridobljenih v 

sodelovanju s podjetjem iz modne industrije 
 poznavanje problematike, ki je vezana na okoljska vprašanja, iskanje rešitev v eko-tekstilijah 

in upoštevanje postopkov, ki so vezani na organsko pridelane in obdelane  tkanine,  
 odnos moda / oblikovanje, 
 Odnos moda / industrija / umetnost / naročnik,  inspiracija, nastanek in oblikovanje 

kolekcije za modno industrijo IV. 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

25 75 10 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  2. LETNIK   IV. semester 

MAGISTRSKA NALOGA  

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  2. LETNIK   IV. semester 

IZBIRNI PREDMETI 
 
 
Inteligentne tekstilije in oblačila 
Kostumografija 
Visoka moda 
Vpliv in razvoj sodobnih globalnih trendov 
Likovne analize tekstilnih vzorcev in izdelkov 
Celostne predstavitve v prostoru 
Steklo 
Kultura sodobnega 
Osnove gradiv 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 20 4 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  IZBIRNI PREDMETI 

PREDMET: INTELIGENTNE TEKSTILIJE IN OBLAČILA 
NOSILEC: doc. dr. Damjana Celcar  
 
VSEBINA: 
- Uvod v inteligentno (pametno) tehnologijo za tekstilije in oblačila 
- Definicija in razdelitev inteligentnih tekstilnih materialov 
- Fazno spremenljivi materiali (PCMs) v tekstilijah; Funkcionalnost in uporaba iteligentnih tekstilij s fazno 
spremenljivimi materiali 
- Materiali z oblikovnim spominom (SMMs); Funkcionalnost in uporaba iteligentnih materialov z 
oblikovnim spominom 
- Barvno aktivni ali kromovi materiali: foto-kromovi, solvato-kromovi, termo-kromovi, elektro-kromovi 
materiali idr.; Funkcionalnost in uporaba iteligentnih barvno aktivnih materialov 
- Solarne tekstilije; Funkcionalnost in uporaba iteligentnih solarnih tekstilij 
- Optična vlakna v tekstilu in fotonske tekstilije 
- Prevodni materiali in elektronske tekstilije, materiali občutljivi na dotik 
- Ostale tekstilije, ki izkazujejo inteligentno obnašanje 
- Razvoj inteligentnih oblačil in prvi izdelki inteligentnih oblačil 
- Ciljne skupine uporabnikov inteligentnih tekstilij in oblačil 
- Inteligentna delovna in zaščitna oblačila 
- Inteligentna oblačila za vojsko 
- Inteligentna oblačila za spremljanje zdravstvenega stanja  
- Inteligentna oblačila z vgrajenimi mikroelektronskimi napravami sodobne tehnologije   
-  Inteligentna oblačila za določen namen 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 12 4 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  IZBIRNI PREDMETI 

PREDMET: KOSTUMOGRAFIJA 
NOSILEC: doc. Mateja Benedetti 
 
VSEBINA: 
 

Predmet temelji na nadgradnji znanj iz prve stopnje študija, kjer je študent že osvojil kronološki 
pregled razvoja oblačil zato, da mu pomaga nadgraditi znanje na področju kostumografije. 
Razumevanje primarnih razlogov oblačenja, spoznavanje psihologije likov, njihovo okolje, 
kulturo, čas, prostor in družbeni status je osnova za zasnovo kostumografije tako za gledališče, 
film ali televizijsko oddajo. 
Cilj je zmožnost raziskovanja karakterjev in gradnja smiselnih likov, ki služijo svoji 
namembnosti. 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 12 4 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  IZBIRNI PREDMETI 

PREDMET: VISOKA MODA 
NOSILEC: doc. Mateja Benedetti 
 
VSEBINA: 
 

 elementi in principi oblikovanja oblačil za naročila po meri  
 poznavanje trendov za aktualno sezono in upoštevanje pri gradnji oblačila 
 konceptualno mišljenje kot orodje pri oblikovanju visoke mode 
 razvoj ideje v konstruktivno celostno rešitev  
 poznavanje tehničnih zahtev Visoke mode 
 odnos nosljiva moda / Visoka moda / eksperimentalna moda  
 inspiracija, nastanek in oblikovanje kolekcije 

 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 12 4 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  IZBIRNI PREDMETI 

PREDMET: VPLIV IN RAZVOJ SODOBNIH GLOBALNIH MODNIH TRENDOV 
NOSILEC: doc. dr. Katarina Vrhovšek 
 
VSEBINA: 
- Predstavitev najpomembnejših faktorjev, ki vplivajo na ustvarjanje novih svetovnih modnih trendov.  
- Pregled različnih strategij zaznavanja trendov. 
- Pregled vplivov trendov na različne nivoje modne industrije Predstavitev najvplivnejših svetovnih 

agencij za modne trende Vloga modnih sejmov in mednarodnih modnih revij 
- Spoznavanje najpomembnejših virov za zaznavanje novih trendov 
- Seznanitev s ’točkami preverjanj’ modnih trendov (rezultati prodaje, konkurenca, demografija...).   
- Predstavitev značilnih lastnosti sodobnega potrošnika.  
- Spoznavanje vpliva trendov na delovanje trga (prodajne mreže, način distribucije izdelkov, strategije 

prodaje) 
- Ogled načinov predstavitve in promocije modnih trendov (’trend book’, trend board’, ilustracije in 

barvne karte) 
- Predstavitev načinov implementacije modnih trendov v končni izdelek.  
Ob izvedbi vsakega predavanja sledi intenzivna delavnica, kjer študenti samostojno ali v timu izdelajo 
predstavitev lastnih trendov (izdelava barvnih kart, ’trend book-a’ in trend board-a’). Poudarek je na 
upoštevanju čim večjega števila virov in lastnih raziskav. Na podlagi teh dognanj študenti razvijejo lastne 
trende, oblikujejo kolekcijo oblačil ali modnih dodatkov, določijo profil potrošnika ter strategijo prodaje in 
promocije. 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 12 4 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  IZBIRNI PREDMETI 

PREDMET: LIKOVNE ANALIZE TEKSTILNIH VZORCEV IN IZDELKOV 
NOSILEC: doc. Petra Bole 
 
VSEBINA: 
- osnovni likovni elementi, likovne spremenljivke, likovno teoretska načela in parametri, ki so 

vključeni v likovne analize tekstilnih vzorcev 
- konstitucijske, kompozicije in estetske značilnosti likovnega vzorca 
- opravljene likovne analize na oblikovni, estetski, funkcionalni, zgodovinski, modni in psihološki 

ravni, opravljeni na dezenih namenjenih modni industriji (tekstil, oblačila in interier) 
- vpogled v zgodovino razvoja tekstilnih vzorcev ter razlikovanje le-teh glede na njihovo 

uporabnost 
- razlikovanje med t.i. naravnimi in geometričnimi dezeni 
- pravila, veljavna v naravi (fraktali, seštevanje, deljenje, prekrivanje, ...) in njihov prenos v človeški 

svet ter nadgradnja in dokazljivost teh pravil znotraj posameznega dezena 
- obdelava različnih likovno-teoretskih tematik v teksilnem oblikovanju, njihova nadgranja in 

pretvrba v končne produkte s projektnim delom 
- končni vzorec, ki je izraz med kompozicijo in likovno vsebino upoštevajoč tehnike, tehnologije, 

izvedbe ter teksilne materiale 
- načrtovanje in ustvarjanje novih tekstilnih predmetov, ki so likovno skladni, učinkoviti ter 

optično všečni in vključevanje dobljenih dezenov in končnih izdelkov v življenjski prostor 
Po uvodnem predavanju sledi delavnica na obravnavano tematiko in problematiko 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 12 4 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  IZBIRNI PREDMETI 

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

Studijsko 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 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  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 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  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 



TEKSTILIJE IN OBLAČILA -  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 



PROJEKTI 
Oblikovanje tekstilij in oblačil 

predmet: Modul 1 – Oblikovanje oblačil 
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