
Notranja oprema
Dodiplomska izobraževalna smer »Notranja oprema« usposablja 

sodobne oblikovalce, ki so sposobni opremiti notranji prostor v skladu 

z načeli bivanja, tako funkcionalno kot v odnosu do družbe, načina 

življenja in delovnega vsakdana. Študent pridobiva zelo širok razpon 

znanj, tako s področja tehničnih kot humanističnih ved. Elementi 

projektiranja ne vključujejo zgolj oblikovanja in postavitve notranjih 

interierjev, temveč tudi odnose med posamezniki in prostorom, v 

katerega postavljamo koncept bivanjskega prostora - študije barv, 

razsvetljave, materialov  ...

Program »Vizualne komunikacije« vključuje nabor znanstveno - 

tehnoloških znanj (osnove vektorske grafike in računalniška obdelava 

slike, tipografija, tehnologija grafičnih procesov, videa v oblikovanju, 

načrtovanja vizualnih komunikacij ...) ter družboslovnih znanj (zgodovi-

na in razvoj oblikovanja). Pred zaključkom študija morajo študentje 

poleg končne naloge opraviti še obvezno prakso ter diplomski izpit. 

Diplomant področja je strokovnjak na področjih tehnik vizualne komu-

nikacije, od postavitve vizualnih podob obveščanja in reklamiranja, do 

podobe komunikacij, snovanja tipografskih projektov in dizajna z 

uporabo pripomočkov in metod vizualne komunikacije.

Vizualne komunikacije 

Smer Dizajn management na dodiplomski stopnji  združuje teorijo in 

prakso iz disciplin oblikovanja, tehnologije, načrtovanja, podjetništva in 

gospodarstva ter podaja potrebne veščine za upravljanje in prehajanje 

med temi področji, saj oblikovalski projekti znotraj organizacij predsta-

vljajo most med oblikovanjem in vodenjem procesov, v katerih sodelu-

je tim strokovnjakov iz različnih področij in z različnimi interesi. Iz tega 

razloga mora biti dizajn manager oseba s poglobljenim poznavanjem 

oblikovalskih procesov in oblikovalskega mišljenja, z visoko stopnjo 

empatije, predvsem pa z odličnimi upravljalskimi in komunikacijskimi 

sposobnostmi, da lahko z vodenjem multi - funkcijskih timov zagotovi 

optimalen oblikovalski rezultat. Študenti  na dodiplomski stopnji bodo 

pridobivali oblikovalska znanja kot oblikovalci znotraj oblikovalskega 

tima, hkrati pa bodo imeli trdno osnovo managerskih znanj in veščin, 

ki so potrebne za usklajevanje med različnimi oddelki in poslovnimi 

enotami ali za vodenje lastnega podjetja oz. upravljanja z lastno 

blagovno znamko. 

Dizajn management

Tekstilije in oblačila 
Področje »Tekstilije in oblačila« vključuje poleg področja oblikovanja 

tekstilij in oblačil ter stilizma tudi razvoj praktičnih znanj iz konstrukcije 

in modeliranja ter izdelave tekstilnih in oblačilnih izdelkov, kot tudi 

praktična znanja iz tkanja, pletenja, tiskanja in barvanja tekstilij ter 

drugih tehnik izdelovanja/obdelovanja tekstilnih izdelkov. Cilj 

izobraževanja je usposobiti uspešne, samostojne in podjetne modne 

oblikovalce ter oblikovalce tekstilij, ki bodo svoje ideje znali uspešno 

prenesti v realizirane projekte in z njimi tudi uspešno konkurirali na 

modnem trgu. Poudarek izobraževanja temelji na konceptualnem 

razvoju tekstilnih izdelkov, ki zajema celoten proces od idejne 

zasnove, uporabe materialov in tehnologij, do izdelave prototipov 

novih izdelkov, kolekcij, blagovnih znamk in promocijskih gradiv.

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ - SMERI:

Notranja oprema

Vizualne komunikacije

Tekstilije in oblačila

Dizajn management

Prevale 10
1236 Trzin
Slovenija

dodatne informacije o študiju:
internet: www.fd.si
e - mail: info@fd.si
tel: 059 235 010
fax: 059 235 012

Fakulteta za dizajn
PRIDRUŽENA ČLANICA UNIVERZE NA PRIMORSKEM

Preizkus nadarjenosti

Preizkus nadarjenosti za študij dizajna preverja naslednje: posluh za 

likovno dojemanje in izražanje, za prostorsko dojemanje in izražanje 

za problematiko notranje opreme, tekstilij in oblačil in vizualnih 

komunikacij. 

Informacije na www.fd.si in razpisu www.vpis.uni-lj.si

Izredni študij

V aktualnem študijskem letu  bo organiziran tudi izredni študij 

visokošolskega strokovnega študijskega programa Dizajn za smeri 

Notranja oprema, Vizualne komunikacije, Oblikovanje tekstilij in 

oblačil in Dizajn managementa. Kandidati za izredni študij morajo 

izpolnjevati vse navedene pogoje za vpis. Šolnina bo določena v 

skladu z veljavnim cenikom

Vpisna mesta

Število prostih vpisnih mest, skupaj za državljane RS in državljane 

članic EU:

Trajanje študija 

Visokošolski strokovni študijski program DIZAJN traja tri leta 

(6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk po ECTS.

Pogoji za vpis

V visokošolski strokovni študijski program Dizajna se lahko vpiše kdor je 

opravil: 

•maturo, 

•poklicno maturo, 

•opravil zaključni izpit v katerem koli štiriletnem srednješolskem 

izobraževanju

Vsi kandidati morajo pred vpisom na FD opraviti preizkus nadarjenosti 

za študij dizajna.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa (če bo poleg ustrezne srednje šole 

sposobnost za študij dizajna izkazalo več kandidatov kot je razpisanih 

mest), bodo kandidati izbrani glede na:

•uspeh pri preizkusu nadarjenosti: 90%

•splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi: 5%

•splošni uspeh v 3. in 4. letniku: 5%
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Smer Dizajn management na dodiplomski stopnji  združuje teorijo in 

prakso iz disciplin oblikovanja, tehnologije, načrtovanja, podjetništva in 

gospodarstva ter podaja potrebne veščine za upravljanje in prehajanje 

med temi področji, saj oblikovalski projekti znotraj organizacij predsta-

vljajo most med oblikovanjem in vodenjem procesov, v katerih sodelu-

je tim strokovnjakov iz različnih področij in z različnimi interesi. Iz tega 

razloga mora biti dizajn manager oseba s poglobljenim poznavanjem 

oblikovalskih procesov in oblikovalskega mišljenja, z visoko stopnjo 

empatije, predvsem pa z odličnimi upravljalskimi in komunikacijskimi 

sposobnostmi, da lahko z vodenjem multi - funkcijskih timov zagotovi 

optimalen oblikovalski rezultat. Študenti  na dodiplomski stopnji bodo 

pridobivali oblikovalska znanja kot oblikovalci znotraj oblikovalskega 

tima, hkrati pa bodo imeli trdno osnovo managerskih znanj in veščin, 

ki so potrebne za usklajevanje med različnimi oddelki in poslovnimi 

enotami ali za vodenje lastnega podjetja oz. upravljanja z lastno 

blagovno znamko. 

1. LETNIK
I. semester

1. Temelji managementa

2. Vizualna komunikacija

3. Vizualizacijske tehnike, risanje in slikanje I.

4. Uvod v materiale

5. Studio za konceptualno produktno oblikovanje I.

6. Izbirni predmet
II. semester

7. Dizajn management (teorija)

8. Vizualizacijske tehnike, risanje in slikanje II.

9. Snovanje zgodb

10. Studio za celostno grafično podobo in embalaža produkta

11. Izbirni predmet

2. LETNIK
III. semester

1. Studio za razvoj blagovne znamke

2. Projektni management

3. Studio za konceptualno produktno oblikovanje II.

4. Vizualizacijske tehnike

5. Izbirni predmet
IV. semester

6. Studio za dizajn v urbanem in ruralnem okolju

7. Studio za redizajn in trajnostno oblikovanje

8. Uvod v polimerne materiale

9. Management inovativnosti

10. Izbirni predmet

3. LETNIK
V. semester

1. Studio za oblikovanje storitev

2. Implementacija dizajna - strategije

3. Komunikacijske strategije

4. Studio za konceptualno produktno oblikovanje III.

5. Management trajnostnega razvoja

6. Izbirni predmet
VI. semester

7. Obvezno praktično usposabljanje

8. Podjetništvo

9. Studio za promocijo in celostno grafično podobo produkta

10. Izbirni predmet

IZBIRNI PREDMETI 

1. Podjetniški projekt 

2. Osnove financ za dizajnerje

3. Fotografija

4. Celostne predstavitve v prostoru

5. Strokovna terminologija

6. Video v oblikovanju

7. Sodobna moda

8. Modni stilizem

9. Tipografija

10. Razvoj interierjev in oblikovanje

11. Filozofija ustvarjalnosti

12. Analiza trendov

13. Filozofija dizajna

14. Oblikovanje in prototipiranje I.  
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Dizajn management

1. LETNIK
I. semester

1. ustvarjalnost

2. vizualni jezik - likovna teorija

3. teorija barv

4. risanje in slikanje I.

5. tipografija I.

6. načrtovanje vizualnih komunikacij I.

II. semester

7. risanje in slikanje I. (vaje)

8. tipografija I. (vaje)

9. osnove vektorske grafike in računalniška obdelava slike

10. načrtovanje vizualnih komunikacij I. (vaje)

11. zgodovina vizualnih komunikacij

12. strokovna terminologija v tujem jeziku

2. LETNIK
III. semester

1. kulturna dediščina

2. ilustracija I. 

3. tehnologija grafičnih procesov

4. računalniška podpora oblikovanju I.

5. načrtovanje vizualnih komunikacij II.

6. tipografija II.

IV. semester

7. video v oblikovanju

8. video v oblikovanju (vaje)

9. komunikacijske strategije

10. fotografija I.

11. načrtovanje vizualnih komunikacij II. (vaje)

12. tipografija II. (vaje)

3. LETNIK
V. semester

1. blagovne znamke

2. management inovativnosti in tehnologij

3. računalniški mediji v oblikovanju

4. fotografija II.

5. načrtovanje vizualnih komunikacij III.

VI.semester

6. tipografija III. (vaje)

7. ilustracija II.

8. računalniški mediji v oblikovanju (vaje)

9. praktično usposabljanje (vaje)
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1. LETNIK
I. semester

1. ustvarjalnost

2. vizualni jezik - likovna teorija

3. teorija barv

4. risanje in slikanje I.

5. studio I.- notranja oprema prostora

II. semester

6. risanje in slikanje (vaje)

7. studio I.- notranja oprema prostora (vaje)

8. strokovna terminologija v tujem jeziku

9. zgodovina pohištva in notranje opreme

2. LETNIK
III. semester

1. kulturna dediščina

2. tekstilije v oblikovanju interierjev 

3. zgradba, lastnosti in raba lesa

4. površinska obdelava lesa

5. materiali in postopki za oblikovanje interier.

6. studio II. - notranja oprema stanovajskih objektov

IV. semester

7. video v oblikovanju

8. komunikacijske strategije

9. studio II. - notranja oprema stanovanjskih objektov 

(vaje)

10. fotografija I.

11. razsvetljava

12. razvoj interierjev in oblikovanje

13. oblikovanje in tehnologija kovinskih izdelkov 

3. LETNIK
V. semester

1. blagovne znamke

2. management inovativnosti in tehnologij

3. računalniški mediji v oblikovanju

4. studio III. - notranja oprema javnih objektov

5. feng shui - vzhodnoazijska bivalna kultura

6. razvoj interierjev in oblikovanje II.

VI.semester

7. studio III. - notranja oprema javnih objektov (vaje).

8. praktično usposabljanje 
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4
5
8
7
6
30

1. LETNIK
I. semester

1. ustvarjalnost  

2. vizualni jezik - likovna teorija  

3. teorija barv  

4. risanje in slikanje I.  

5. tekstilni materiali  

6. zgodovina oblačenja  

II. semester

7. modna ilustracija 

8. strokovna terminologija v tujem jeziku  

9. oblikovanje tekstilij I.  

10. oblikovanje oblačil I.  

11. konstrukcija in modeliranje oblačil I. 

2. LETNIK
III. semester

1. tekstilije v oblikovanju interierjev  

2. oblikovanje tekstilij II. 

3. oblikovanje oblačil II. 

4. konstrukcije in modeliranje oblačil II. 

5. sodobna moda  

IV. semester

6. video v oblikovanju 

7. komunikacijske strategije 

8. oblikovanje tekstilij II. (vaje)  

9. oblikovanje oblačil II. (vaje)  

10. digitalno oblikovanje I.  

11. fotografija I. 

3. LETNIK
V. semester

1. blagovne znamke  

2. oblikovanje tekstilij III.  

3. oblikovanje oblačil III.  

4. konstrukcije in modeliranje oblačil III.  

5. modni stilizem  

6. digitalno oblikovanje II. 

VI.semester

7. modni stilizem (vaje)  

8. izbirne ure  

9. praktično usposabljanje (vaje) 

IZBIRNE URE

I. sklop 

1. oblikovanje tekstilij III. (vaje)  

2. digitalno oblikovanje II. (vaje)  

II. sklop 

1. oblikovanje oblačil III. (vaje) 

2. konstrukcije in modeliranje oblačil III. (vaje) 
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