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Zaposlitvene možnosti

V Sloveniji je veliko tekstilnih pod-
jetij, ki potrebujejo mlade vrhunske 
strokovnjake s področja tekstilstva. 
Po napovedih Euratex-a se priča-
kuje, da se bo do leta 2025 v tekstil-
nem in oblačilnem sektorju v Evro-
pi odprlo 600.000 novih delovnih 
mest. Zaradi interdisciplinarnosti 
študija so diplomanti zaposljivi na 
najrazličnejših gospodarskih pod-
ročjih. Diplomanti se lahko zaposli-
jo v tekstilni industriji, proizvodnji 
oblačil, proizvodnji usnjenih izdel-
kov, usnjarsko-predelovalni indu-
striji, muzejih, trgovini, javni upra-
vi, izobraževanju, raziskovalnih 
inštitucijah.
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Zakaj študirati tekstilstvo?

• Ker smo ena redkih ustanov v Evropi, 
ki v svojih študijskih programih celo-
vito obravnava vsa področja proizvo-
dnje in uporabe tekstilij in oblačil.

• Ker je študij interdisciplinaren in po-
vezuje tekstilno in oblačilno tehno-
logijo z naravoslovjem in tekstilnim 
oblikovanjem.

• Ker študenti pridobijo znanje in kom-
petence na področjih tekstilnih suro-
vin, mehanskih in kemijskih tekstilnih 
tehnologij, nege tekstilij, oblačilne teh-
nologije, vodenja kakovosti, ekologije, 
tekstilne tradicije ter še veliko več.

• Ker se učitelji posvetimo študentom 
ter prisluhnemo njihovim željam in 
interesom.

• Ker se lahko študenti vključijo v naj-
sodobnejše raziskave na področju 
tekstilstva.

• Ker imajo študenti v okviru programa 
Erasmus+ možnost študija v tujini.

• Ker lahko študenti in diplomanti s pri-
dobljenim znanjem aktivno prispeva-
jo k oblikovanju trajnostnega in odgo-
vornega odnosa do narave in človeka.

• Ker spodbujamo ustvarjalnost, sode-
lovanje ter veselje do te gospodarske 
panoge.

tekstilno in 
oblačilno 
inženirstvo

stopnja: 
Visokošolski strokovni študijski 
program

načrtovanje 
tekstilij in oblačil

stopnja: Univerzitetni študijski program

načrtovanje 
tekstilij in oblačil

stopnja: Magistrski študijski program

Ali ste vedeli, da:

• je tekstilna panoga ena od največjih 
svetovnih gospodarskih panog?

• obstajajo pametne tekstilije, ki se odzi-
vajo na spremembe v okolju (tempera-
tura, UV žarki, toplota)?

• so postali pleteni ali tkani tekstilni 
vsadki iz biološko združljivih materia-
lov nepogrešljivi v medicini?

• omogoča uporaba visokotehnoloških 
zaščitnih oblačil delo v ekstremnih po-
gojih?

• je v sodobna transportna sredstva 
vgrajenih tudi do 50 odstotkov tekstil-
nih kompozitov?

• se tehnične tekstilije uporabljajo za 
gradnjo stavb, mostov, predorov in 
cest?

• so tehnične tekstilije nepogrešljive v 
sodobnem poljedelstvu, vrtnarstvu in 
sadjarstvu?

• so kompozitni materiali iz ogljikovih 
vlaken lažji od aluminija in trdnejši 
kot jeklo?

• lahko iz odpadnih oblačil izdelamo 
vlaknovine, ki se uporabljajo za polni-
la in izolacijo?

• predstavljajo napihljive tekstilne 
strukture prihodnost človekovega bi-
vanja v vesolju?


