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I. SEMESTER 
 

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

3. Umetniške zasnove 
4. Tipografija 

5. Izbirni predmet 
 
MODUL 1: NAČRTOVANJE VIZUALNIH 
KOMUNIKACIJ        ali 
6. Studio I – Dizajn korporativne identitete I 

 
MODUL 2: ILUSTRACIJA 
7. Studio I –Ilustracija v vizualnih 
komunikacijah I 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  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 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  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 
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VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  1. LETNIK   I. semester 

PREDMET: Umetniške zasnove 
NOSILEC : doc. Andrej Brumen Čop 
 
VSEBINA 
Predmet umetniške zasnove na podiplomskem študiju smeri Vizualne komunikacije je namenjen razvoju 
individualnih kreativnih potencialov študentov. Spoznajo različne prakse in metode za izvedbo in razvoj 
njihovega osebnega likovnega izraza. Idejna zasnova je sidrišče ustvarjalnega procesa. Sledi analitičen in 
kritičen razmislek o aktualnosti, smotrnosti in dejanski izvedbi zastavljenega problema. Na ta način se vsak 
posameznik opredeli glede lastnih potreb in želja na področju umetniškega snovanja ter se loti 
sistematične izvedbe projektov na izbranem področju.  
Vsebine se spreminjajo glede na potrebe, afinitete, senzibilnost in sposobnosti študentov ter glede na 
aktualnost v času. Tehnologije, ki izhajajo iz različnih likovnih medijev, je potrebno poznati in uporabljati 
smiselno in učinkovito. 
Kreativni proces ima svoje zakonitosti, ki jih študenti izkusijo med dejansko izvedbo projektov (praksa) in 
spoznavajo preko literature (teorija). Na ta način se razvija sposobnost kritične presoje lastnega in tujega 
ustvarjalnega dela. 
Spoznavanje kreativnega pristopa na področju likovne umetnosti. Orientacija na področju strokovne 
literature in poznavanje likovne tehnologije. Iskanje avtentičnih kreativnih rešitev in pravilno vrednotenje 
zastavljenih problemov. Poglobljen pristop v razumevanju lastne in tuje ustvarjalnosti. Razumevanje potreb 
in zahtev sodobnega časa ter iskanje mesta individualni senzibilnosti znotraj njega. 

 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 20 4 



VISUAL COMMUNICATION -  1. YEAR    I. semester 

PREDMET: Tipografija 
NOSILEC : doc. Darko Birsa 
 
VSEBINA 
1. Tipografija v vizualnih identitetah 
- pregled stanja na lokalni in globalni ravni 
2. Tipografija je temeljni vizualni jezik 
- pomen in značaj tipografije pri načrtovanju vidnih sporočil 
3. Tipografsko načrtovanje 
 Določitev ciljnega občinstva 
 Opredelitev kulturnega prostora 
 Obseg vizualnih komunikacij 
 Sodelovanje z ostalimi akterji kreativnega procesa (uredniki, pisci, ilustratorji, fotografi) 
· Produkcija 
· Tehnologija 
· Intelektualna lastnina in avtorsko delo 
· Izbira medijev 
· Komunikacijski kanali 
· Izvedba, aplikativnost 

 
 

PREDAVAN
JA 

VAJE ECTS 

10 18 4 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  1. LETNIK   I. semester    MODUL 1: NAČRTOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ 

PREDMET: Studio I – Dizajn korporativne identitete I 
NOSILEC : doc. mag. Barbara Dovečar 
 
VSEBINA 
Razvijanje načrtovalske metodologije za reševanje zahtevnejših komunikacijskih problemov s 
področja dizajna korporativne identitete skozi ustvarjalni proces likovnega izražanja, 
poglabljanja znanja in sposobnosti v izbranih izraznih tehnikah vizualnega komuniciranja. 
Poznavanje in razumevanje zahtevnejših komunikacijskih sredstev: znak/logotip, osnovna 
razpoznavna sredstva (barve, tipografija), poslovne tiskovine (dopisi, kuverte, štampiljke, 
poslovne mape, vabila, priznanja) in priročnik korporativne identitete. Vsebinska analiza 
izbranih področij, obdobij inpomembnih avtorjev s področja dizajna korporativne identitete. 
Razumevanje teoretičnih vsebin vezanih na projektno nalogo in raziskovalna priprava 
projektne naloge. 
 

PREDAVAN
JA 

VAJE ECTS 

30 42 10 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  1. LETNIK   I. semester     MODUL 1: ILUSTRACIJA 

PREDMET: Studio I –Ilustracija v vizualnih komunikacijah 
NOSILEC: doc. mag. Kiki Omerzel 
 
VSEBINA 
Študij logistike načrtovanja in izvedbe ilustriranega dela: 
- analiza literarne predloge, 
- stilska opredelitev, 
-izbor likovnih izraznih sredstev, 
- izbor tehnik, 
- reševanje nalog s področja ilustracije (didaktične, znanstvene, leposlovne in 
informacijske). 
 

PREDAVAN
JA 

VAJE ECTS 

30 42 10 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE 
1. LETNIK 

 
 

II. SEMESTER 
 

7. Sociologija urbanega prostora 
8. Kritična analiza vizualnih medijev 

9. Dizajn v založništvu 
10. Projektni management 

11. Izbirni predmet 
 
MODUL 1: NAČRTOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ      ali 
12. Studio II – Dizajn embalaže 

 
MODUL 2: ILUSTRACIJA 
12. Studio I –Ilustracija  
v vizualnih komunikacijah I 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  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). 

 

PREDAVAN
JA 

VAJE ECTS 

15 25 40 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  1. LETNIK   II. semester 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 20 40 
PREDMET: Kritična analiza vizualnih medijev 
NOSILEC: doc. 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). 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  1. LETNIK   II. semester 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 20 40 

PREDMET: Dizajn v založništvu 
NOSILEC: doc. Dejan Ščernjavič 
 
VSEBINA 
Pri predmetu Dizajn v založništvu razvijajo in snujejo vsebine, strokovno in umetniško 
vodenje (art direction) celostnih projektov. V vizualno celoto umeščajo slikovna gradiva 
(fotografije, risbe, kolaže, ilustracije, tabele in zemljevide). Obravnavajo naslednje teme: 
- oblikovanje in produkcija časopisov 
- oblikovanje in produkcija revij 
- oblikovanje in produkcija katalogov 
- oblikovanje in produkcija knjig 
- oblikovanje in produkcija internih glasil in biltenov 
- oblikovanje in produkcija letnih poročil, brošur, zloženk in letakov 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  1. LETNIK   II. semester 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 20 40 

PREDMET: Projektni management 
NOSILEC: 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 
 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  1. LETNIK   II. Semester MODUL 1: NAČRTOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ 

PREDMET: Studio II – Dizajn embalaže 
NOSILEC: doc. Dejan Ščernjavič 
 
VSEBINA 
 

Razvijanje ustvarjalnih sposobnosti dizajniranja embalaže skozi načrtovalske, metodološke, 
likovne in funkcionalne vidike v obliki predavanj in praktičnih nalog. Embalažo se obravnava v 
različnih gradivih in tehnologijah z upoštevanjem problematike okoljskega in trajnostnega 
razvoja. Pridobivanje informacij o potrebnih predpisih obstoječe slovenske in evropske 
zakonodaje, ki veljajo pri dizajnu embalaže. V procesu dela oblikovanja embalaže bomo 
obravnavali naslednje teme:  
- razvijanje ustvarjalnih sposobnosti oblikovanja embalaže in procesa razumevanja 3-D 
zasnove 
- načrtovalski, metodološki in funkcionalni vidiki 
- likovno izrazni vidiki (tipografski, fotografski, ilustrativni) 
- gradivo in tehnologija 
- okoljski problemi 
- zakonodaja in predpisi za embalažo 
- psihološki vidiki 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

30 70 10 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  1. LETNIK   II. Semester     MODUL 2: ILUSTRACIJA 

PREDMET: Studio I – Ilustracija v vizualnih komunikacijah 
NOSILEC: doc. mag. Kiki Omerzel 
 
VSEBINA 
 

Študij logistike načrtovanja in izvedbe ilustriranega dela: 
-analiza literarne predloge 
- stilska opredelitev 
- izbor likovnih izraznih sredstev 
- izbor tehnik 
- reševanje nalog s področja ilustracije (didaktične, znanstvene, leposlovne in 
informacijske). 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

30 70 10 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE 
2. LETNIK 

 
 

III. SEMESTER 
 

13. Dizajn management 
14. Pravo intelektualne lastnine 

15. Oblikovanje za trajnostni razvoj 
16. Ilustracija v grafiki 

17.  Izbirni predmet 
 
MODUL 1: NAČRTOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ       or 
18. Studio III – Dizajn gibljivih slik 

 
MODUL 2: ILUSTRACIJA 
18. Studio III – Ilustracija v stripu in 
animaciji 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  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 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  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 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  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 20 4 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  2. LETNIK   III. semester 

PREDMET: Ilustracija v grafiki 
NOSILEC: doc. mag. Kiki Omerzel 
 
VSEBINA 
Reševanje nalog s področja različnih umetniških, ilustratorskih in grafičnih praks: 
- eksperimentiranje z različnimi ustvarjalnimi zmožnostmi grafične interpretacije motiva v 
ilustraciji 
- povezovanje risbe in ilustracije v grafični izraz 
- eksperimentiranje z zakonitostmi visokega, globokega in ploskega tiska. 
 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 12 4 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  2. LETNIK   III. Semester   MODUL 1: NAČRTOVANJE VIZUALNIH KOMUNIKACIJ 

PREDMET: Studio III – Dizajn gibljive slike 
NOSILEC: doc. mag. Dejan Ščernjavič 
 
VSEBINA 
Oblikovanje tridimenzionalnosti iz osnovne 2D risbe. Ustvarjanje enostavnih virtualnih 
kompozicij in postopno oblikovanje kompleksnejših virtualnih prostorskih kompozicij z 
dodajanjem dodatnih 
 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

80 24 12 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  2. LETNIK   III. Semester      MODUL 2: ILUSTRACIJA 

PREDMET: Studio III – Ilustracija v stripu in animaciji 
NOSILEC: doc. mag. Kiki Omerzel 
 
VSEBINA 
Študent/ka spoznava osnovne zakonitosti in posebnosti stripa in animacije. Išče in 
razvija svoj likovno-grafični izraz in odkriva nova področja likovne stilizacije (figuralno 
in abstraktno), obravnava črno-bele in tonske vrednosti v risbi in uvaja barvo kot 
izrazno sredstvo v stripu in animaciji. Izbira primerne vsebine, piše in riše scenarij, 
snuje snemalno knjigo, izvede animacijo, snemanje in postprodukcijo kratkega 
animiranega filma. 
 
 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

40 48 12 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE 
2. LETNIK 

 
 

VI. SEMESTER 
 

19. Dizajn kontekst v vizualnih komunikacijah 
20. Magistrsko delo 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  2. LETNIK   IV. semester 

PREDMET: Dizajn kontekst v vizualnih komunikacijah 
NOSILEC: doc. Nataša Vuga 
 
VSEBINA 
Razvijanje in ustvarjanje metodologij za reševanje zahtevnejših komunikacijskih 
problemov s področja dizajna korporativne identitete s procesi vodenja in izvedbe. 
Obravnavani vsebinski sklopi so naslednji: 
-strukturiranje, 
-metodologija, 
- vodenje, 
- izvedba, 
- evalvacija. 
 

 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

25 75 10 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  2. LETNIK   IV. semester 

MAGISTRSKA NALOGA 
 
  

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 

VSEBINA 
Študent na smeri za vizualne komunikacije pridobi vse potrebne informacije za izdelavo 
magistrske naloge. Študent v sodelovanju z mentorjem/ji izbere temo, ki jo želi obrvnavati v 
svoji magistrski nalogi. Mentorstvo prevzame visokošolski učitelj/jo, ki je habilitiran za 
predmet v katerem želi študent opraviti magistrsko nalogo. Delo študenta vključuje 
samostojno delo, delo mentorja pa z usmerjanjem in svetovanjem pri izbranem predmetu. 
Zaljučna magisterska naloga je zasnovana po kraterjih znanstveno- raziskovalnih metod v 
vizualnih komunikacijah. Rezultat je samostojna magistrska naloga, ki mora biti 
utemeljeno z ustrezno teoretično podlago. 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  IZBIRNI PREDMETI 

 
 

IZBIRNI PREDMETI 
 

Dizajn korporativne identitete II 
Signalizacija – oblikovanje usmerjanja in označevanja 

Celostne predstavitve v prostoru 
Informacijski dizajn 

Grafična risba 
Risanje in slikanje za ilustracijo I 
Risanje in slikanje za ilustracijo II 

Kultura sodobnega 
Aplikativna ilustracija 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 12 4 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  IZBIRNI PREDMETI 

PREDMET: Dizajn korporativne identitete II 
NOSILEC: doc. mag. Barbara Dovečar 
 
VSEBINA 
Razvijanje in ustvarjanje metodologij za reševanje zahtevnejših komunikacijskih 
problemov s področja dizajna korporativne identitete s procesi vodenja in izvedbe. 
Obravnavani vsebinski sklopi so naslednji:  
- strukturiranje 
- metodologija 
- vodenje 
- izvedba 
- evalvacija 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 12 4 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  IZBIRNI PREDMETI 
PREDMET: Signalizacija – oblikovanje usmerjanja in označevanja 
NOSILEC: doc. mag. Katarina Klemen 
 
VSEBINA 
Pomen signalizacije 
- pregled stanja na lokalni in globalni ravni 
Družbeno odgovorno načrtovanje 
- spoznavanje vzrokov in posledic pri načrtovanju usmerjanja in označevanja 
Načrtovanje 
- Določitev projektne naloge 
- Opredelitev problematike 
- Obseg načrtovanja sistema vizualnih komunikacij 
o Sodelovanje z ostalimi akterji kreativnega procesa (arhitekti, notranji oblikovalci, 
ilustratorji,) 
o Študije gibalnih tokov 
o Študije ključnih pogledov 
o Začasna in trajna signalizacija 
o Vidnost, prepoznavnost, zapomnljivost elementov sistema signalizacije 
o Produkcija in tehnologija 
o Izbira medijev in materialov iz tipskega nabora 
o Izvedba posebnih elementov 
o Izvedba, aplikativnost 

PREDAVAN
JA 

VAJE ECTS 

20 12 4 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  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. 
Predstavljena vsebina: 
1. Postavljanje razstav ((t.i. exhibition design) 
· 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 
Zaključna naloga pokaže načine oblikovanja in razumevanja razstavljenega ter njihovo moč sporočilnosti v sedanji prostor. 

 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 12 4 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  IZBIRNI PREDMETI 

PREDMET: Informacijski dizajn 
NOSILEC: doc. mag. Dejan Ščernjavič 
 
VSEBINA 
Razvijanje ustvarjalnih sposobnosti pri informacijskem dizajna skozi interdisciplinarne 
načrtovalske, analitične, psihološke, metodološke, likovne, ergonomske in 
funkcionalne vidike v obliki predavanj in praktičnih nalog, ki bi vsebujejo naslednja 
tematska področja: 
- označevanje v javnem prevozu (simboli, znaki, signalizacija) 
- označevanje v javnih zaprtih in odprtih prostorih (informacijske in 
usmerjevalne oznake) 
- predstavitve v medicini in farmaciji (teksti, grafi, diagrami, ≫pogače≪) 
- predstavitve pri informcijskih tehnologijah (piktogrami) 
- predstavitve v izobraževanju in znanosti (tabele, načrti in zemljevidi) 
- na številnih drugih področjih v katerih prevajamo kompleksne vizualne vsebine v 
čitljive in razumljive informacije 
 

 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 12 4 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  IZBIRNI PREDMETI 

PREDMET: Grafična risba 
NOSILEC: doc. mag. Dejan Ščernjavič 
 
VSEBINA 
Poglabljanje vsebin, na osnovi že pridobljenega znanja, z različnimi slikarskimi vajami. 
Risanje je oblikovanje likovnega prostora in obvladovanje oz. povezovanje različnih 
zgodovinskih prostorskih principov in obravnave predmeta upodobitve s primerno 
praktično uporabo različnih teoretičnih stališč, pojmov, izraženih neposredno z 
raznoliko linijo, z uporabo različnih, risarsko, slikarskih in grafičnih materialov. 
 

 
 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 12 4 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  IZBIRNI PREDMETI 

PREDMET: Risanje in slikanje za ilustracijo I 
NOSILEC: doc. Darko Birsa 
 
VSEBINA 
Opazovanje in analiziranje motiva oz. modela.  
Študij zakonitosti formata in kompozicije.  
Obravnavanje forme v risbi (črta, senca, ton). 
Študij karakteristike gestualnosti (struktura, raster, tekstura). 
 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 12 4 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  IZBIRNI PREDMETI 

PREDMET: Risanje in slikanje za ilustracijo II 
NOSILEC: Doc. Darko BIrsa 

 
VSEBINA 
Obvladovanje osnov slikarske kompozicije (oblika, svetlobna vrednost, ton in barva v 
formatu): 
- preizkušnja različnih ustvarjalnih možnosti risarsko-slikarske interpretacije motiva. 
 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 12 4 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  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. 
Vsebina predmeta bo vključevala sledeča tematska področja: 
- Kulturna zgodovina XX stoletja v Evropi 
- Razvoj nacionalnih identitet, vizualne prezentacije narodov (≫narodna zavest≪), vizualne podobe časa; 
- Mesta na prelomu stoletja, nastanek modernega mesta 
- Projekcije družbenih prihodnosti in avantgard, podobe »modernega« človeka 
- Kulturna misel XX stoletja 
- Moderna in post-moderna 
- Izkušnja svetovnih vojn 
- Transformacije in spremembe postmoderne družbe 
- Svetovne razstave in kulturni tokovi na prelomu stoletja 
- Dojemanje časa in prostora v XX. Stoletju (spisi avtorjev) 
Dojemanje mesta in razvoj družbenega prostora 
 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 12 4 



VIZUALNE KOMUNIKACIJE-  IZBIRNI PREDMETI 

PREDMET: Aplikativna ilustracija 
NOSILEC: doc. mag. Kiki Omerzel 
 
VSEBINA 
V praktičnem delu študentje poglobijo poznavanje in zmožnost ustvarjanja ilustracije, s 
poudarkom na aplikativni vrednosti. Posvečajo se ilustrativni in emotivni ter vsebinski in 
formalni moči izdelka. Študentje izdelajo ilustracijo, ki jo nato variirajo in spreminjajo glede na 
dano nalogo. Na ta način razvijejo raziskovalni odnos do  ustvarjalnega dela in se naučijo 
uporabljati komunikacijski aspekt v likovnem izražanju. Ilustracija je platforma raziskovanja in 
kreativnega razmišljanja v katerem je možno vse.  
V teoretičnem delu pa skozi seminarsko nalogo poglobijo svoje razumevanje in ga znajo 
predstaviti. Kateri k svojem delu pristopajo na štiri načine: 
analiza stanja in raziskava 
koncept in vsebina 
komunikacijska analiza 
analiza celotnega dela in umestitev v sodobno dogajanje 

 
 
 
 
 
 

PREDAVANJA VAJE ECTS 

20 12 4 



PROJEKTI 
Vizualne komunikacije 
 
predmet: 

Modul 1: 
Načrtovanje vizualnih  
komunikacij 



PROJEKTI 
Vizualne komunikacije 
 
predmet:  

Informacijski dizajn 



PROJEKTI 
Vizualne komunikacije 

predmet: Modul 2 - Ilustracija 


