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UVODNA BESEDA

Slovenska pohištvena industrija se je znašla v hudi krizi. Domače tržišče je majhno, trgi v tujini pa so zahtevni in zasičeni.
Uspeh na zahtevnih trgih je povezan z lastnimi v tujini uveljavljenimi blagovnimi znamkami. Kar je težko dosegljivo, če
nimamo kvalitetnih izdelkov.

V svetu vse večje konkurence so uspešna podjetja, ki so inovativna, in ki ponujajo pri potrošnikih zaželene izdelke. Za to
pa so potrebni kvalitetni razvojni oddelki, ki morajo biti po eni strani na tekočem s sodobnimi trendi, po drugi strani pa
morajo poskušati soustvarjati nove trende. Seveda pa trendi ne nastanejo naključno na njihov nastanek vplivajo številni
dejavniki. Dejavnike, ki bodo vplivali na pojav trendov v naslednjih desetletjih so: novi materiali, nove tehnologije, nove
konstrukcije, novi načini bivanja in novi življenjski stili, ciljne skupine s posebnimi potrebami, vpliv družbeno političnega
dogajanja, novi načini trženja ter odgovoren odnos do okolja.

Uspešna podjetja, so navadno vodilna na področju ustvarjanja trendov, zato pa morajo biti kreativna in imeti izdelke, ki si
jih želijo potrošniki in ki si jih želijo posnemati tudi drugi proizvajalci. Za to pa so potrebni vrhunski kreativni kadri, ki so
sposobni kreirati inovativne zamisli. Na Fakulteti za dizajn imamo številne mlade perspektivne oblikovalce, ki jih slovenska
pohištvena industrija potrebuje, če želi narediti korak naprej v smislu konkurenčnosti in prepoznavnosti lastnih blagovnih
znamk. Na žalost pa ni vzpostavljeno ustrezno sodelovanje med njimi in gospodarskimi družbami. Pričujoča brošuro
predstavlja korak k vzpostavljanju povezav med talentiranimi mladimi oblikovalci in industrijo. Pri tem pa ne smemo
pozabiti, da je ustvarjalnost posameznika v veliki meri odvisna tudi od okolja v katerem živi in dela. To okolje mu mora
namreč nuditi dovolj plodna tla za razvoj njegovih ustvarjalnih sposobnosti.

Dr. Jasna Hrovatin



MATIC TREVEN

Rojen/a in rojstni kraj: 06.10.1989
Študijska smer: notranja oprema

Status: absolvent
e-mail: matic.treven@gmail.com

Telefon: 040/ 772 711
Nagrade in posebni dosežki :
• Rozmanova pohvala (za najboljši uspeh v akademskem letu 2009/10),
• mednarodna nagrada GIDE 2012 / projekt  »The dream creator«,
• posebna diploma ALICE 2012 / projekt »INVISIBLES« (dom za ostarele),
• nagrada za najlepši razstavni prostor TOP ideje 2012 – pohištveni sejem Ambient Ljubljana / 
projekt »Kolekcija NOSTALGIJA«,
• zlati znak Zveze lesarjev Slovenije 2012 /projekt – inovativni leseni proizvod »LESTEV«,
• nagrada TOP 10 in najlepši razstavni prostor 2013 – pohištveni sejem Ambient Ljubljana / 
projekt »kolekcija svetilk DOMEK«,
• nagrada – Perspektivni na področju industrijskega oblikovanja 2013,
• Rozmanovo priznanje – podeljeno s strani Fakultete za dizajn.
Področje delovanja: 
• industrijsko oblikovanje izdelkov (predvsem leseni produkti),
• oblikovanje in projektiranje pohištva, 
• tehnično izrisovanje delavniških načrtov za mizarstva (Mega TISCHLER, AutoCAD,  
Sketchup,…),
• 3D izrisovanje pohištva in interjerjev.                               
Izpostavite 3 vaše prednosti: 
• odlično poznavanje lesa in tehnologij obdelave lesa,
• perfekcionist, 
• kreativen.
3  vaše najpomembnejše ambicije: 
• industrijsko oblikovanje lesenih izdelkov,
• sodelovanje z velikimi lesno predelovalnimi pohištvenimi industrijami (domačimi in tujimi),
• strokovno izpopolnjevanje v tujini (Skandinavija – Švedska).
Izkušnje: 
• srednja tehnična lesarska šola
• 3 leta delovne prakse v pohištvenem lesnopredelovalnem obratu,
• 4 leta – sodelovanje z mizarstvom Logar Silvo s.p. kot oblikovalec pohištva in tehnolog
Dodatno izobraževanje: 
• šolanje za uporabo programa Wood WOP 6 (podjetje KTP, mentor Aleš Franetič),
• šolanje za uporabo programa Mega TISCHLER (mentor Primož Planinec)
Vaši hobiji: šport (košarka, odbojka, tek, badminton, smučanje…), obdelovanje lesa
Katerim 3 svojim vrednotam se ne bi nikoli odpovedali: perfekcionizem  in  natančnost, 

marljivost, tehnična pismenost 
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ŽIVA LUTMAN

Rojen/a in rojstni kraj: 6.4.1991 Šempeter pri Gorici

Študijska smer: notranja oprema
Status: diplomirala 27.5.2014  na smeri notranja oprema, trenutno 
magistrski/podiplomski študij na šoli HDK (Högskolan för design och konsthantverk) 
Gothenburg, Švedska
e-mail: ziva.lutman@gmail.com

Telefon: +38640265433
Home page:www.hausfold.com
https://www.behance.net/zivalutman

Nagrade in posebni dosežki:
• Rozmanova nagrada za diplomsko delo z naslovom Idejna prenova naselja Slapnik na 
smeri notranja oprema, Visoka šola za dizajn November 2014,
• razstava znamke in znamenja, mesec oblikovanja Ljubljana- 6.10-6.11.2014,
• razstava Hausfold izdelkov  Vienna design week- Pop up dom - 26.9.-5.10. 2014,
• objava Hausfold izdelkov v reviji Pri Nas doma, Elle, Home, City Magazine in Gloss.

Področje delovanja: notranje oblikovanje,  pohištvo,  dodatki za dom,  oblikovanje 
vzorcev, grafično oblikovanje.
Izpostavite 3 vaše prednosti: timsko delo, inovativnost, samokritičnost.
3  vaše najpomembnejše ambicije: 
• pridobiti čim več študijskih/delavnih izkušenj v tujini in doma,
• ustvariti lastno blagovno znamko (prodaja lastnih produktov) ter delo v 
arhitekturnem/multidisciplinarnem biroju.

Izkušnje: 
- praksa v podjetju Luster d.o.o. junij-september 2013
- izmenjava na šoli Politecnico di Milano na smeri notranja oprema september 2012-
februar2013
- sodelovanje pri prenovi Čufarjeve ulice, projekt arhitekturnega biroja Prostorož, 
Ljubljana 2013
- ustanovitev lastne blagovne znamke s Petro Božič: HAUSFOLD. (www.hausfold.com)
-delovanje znotraj društva DOUM (društvo mladih oblikovalcev in umetnikov)
-trenutno magistrski/podiplomski študij dizajna  na šoli HDK (Högskolan för design
och konsthantverk) Gothenburg, Švedska
- Vaši hobiji: potovanja in raziskovanje sveta, pisanje bloga o dizajnu, učenje tujih 
jezikov (trenutno švedščine),  film, fotografija, delovanje znotraj društva DOUM…
Katerim 3 svojim vrednotam se ne bi nikoli odpovedali: vztrajnost, radovednost, 

delavna etika.
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LUKA KERN

Rojen/a in rojstni kraj: 8.6.1989

Študijska smer: notranja oprema, magisterski študij Vizualne komunikacije
Status: magistrski študent 2.lletnik Vizualne komunikacije

e-mail: design@lukakern.com
Telefon: 0 40 /165 021

Nagrade in posebni dosežki: /
• rozmanovo pohvalo za najboljši uspeh v akademskem letu 2009/10
• zmaga na natečaju Sveta vladar Nove KBM
• nagrada za Trajnostno rešitev embalaž žarnic na Javnem razpisu za podelitev nagrad 
za prispevek k trajnostnemu razvoje družbe 

Področje delovanja: 
• notranja oprema
• vizualne komunikacije
• industrijsko in unikatno oblikovanje

Izpostavite 3 vaše prednosti: natančnost , vestnost,  vztrajnost.

3  vaše najpomembnejše ambicije: 
• širiti obzorja,
• svoje znanje pametno izkoristiti, 
• dajati vse od sebe

Izkušnje: 
• samostojno vodenje izvedbenih projektov s področja vizualnih k. in notranje opreme,
• načrtovanje in izvedbena podpora pri projektih lesene opreme za zunanjo uporabo,
• izdelava prostorskih grafičnih rešitev razstave na več kot 1000 m2,
• oblikovanje manjših unikatnih uporabnih izdelkov .

Dodatno izobraževanje: Notranja oprema dodiplomski študij, Mechelen, Belgija

Vaši hobiji: manjša lesno-obdelovalna dela, kolesarjenje,  fotografija

Katerim 3 svojim vrednotam se ne bi nikoli odpovedali: intuziazmu, delavnosti in 
strpnosti.
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DAVORIN PAVLOVČIČ

Rojen/a in rojstni kraj: 01.10.1993, Jesenice

Študijska smer: notranja oprema
Status: študent 3. letnika

e-mail: davorin.pavlovcic@gmail.com
Telefon: 051/ 232 305

Nagrade in posebni dosežki: 
• Nagrada Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka ter Srednje 
lesarske šole Škofja Loka, za 3. najboljši zaključni lesarski izdelek. (2. letnik, 
srednje lesarske šole, Škofja loka, 2009)
• Dizajn embalaže za Žito d.o.o. (izdelek je v proizvodnji)

Področje delovanja: 
• notranja oprema,
• mizarska delavnica,
• skupina 6idej ( skupina 6. dizajnerjev, v zagonu).

Izpostavite 3 vaše prednosti: 
• iznajdljivost,
• poznavanje lesarske stroke ter lesne industrije,
• poznavanje zmogljivosti in zmožnosti lesarskih strojev.

3  vaše najpomembnejše ambicije: 
• uspeh in prepoznavnost v dizajnerski stroki,
• neodvisnost od ostalih,
• družina .

Izkušnje: 
• 5 let izkušenj mizarske delavnice,
• samograditeljstvo.

Vaši hobiji: lesarstvo, risanje, motociklizem.

Katerim 3 svojim vrednotam se ne bi nikoli odpovedali: 
• odgovornost,
• delavnost,
• spoštovanje.
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DAVID KOKOT

Rojen/a in rojstni kraj: 24.10.1989, Celje

Študijska smer: notranja oprema
Status: študent 3. letnika

e-mail: david.kokot.1989@gmail.com
Telefon: 041/ 560 802

Home page: http://davidkokot.tk
Nagrade in posebni dosežki: /
Področje delovanja: 
• notranja oprema, 
• vizualizacije, 
• grafično oblikovanje, 
• ilustracije.

Izpostavite 3 vaše prednosti: 
• kreativen, 
• natančen, 
• delaven.

3  vaše najpomembnejše ambicije: 
• masovna prodaja lastnih izdelkov,
• lastno podjetje,
• udejstvovanje v tujini.

Izkušnje: 
• vizualizacije za več naročnikov,
• grafično oblikovanje za več naročnikov.

Dodatno izobraževanje: /
Vaši hobiji: 
• risanje, 
• slikanje.

Katerim 3 svojim vrednotam se ne bi nikoli odpovedali: 
• disciplini,
• perfekcionizmu,
• kreativnosti.
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BARBARA KOCJANČIČ

Rojen/a in rojstni kraj: 12. November 1990, Koper 

Študijska smer: notranja oprema
Status:   absolventka

e-mail: barbarakoc@gmail.com
Telefon: 040/ 871 137

Home page: barbarakocjancic.com (stran je trenutno še nedosegljiva)

Področje delovanja: 
• organizacija kulturnih dogodkov, 
• design promocijskega materiala in plakatov, 
• videoposnetki ter fotografiranje.

Izpostavite 3 vaše prednosti:  marljivost, natančnost, korektnost
3  vaše najpomembnejše ambicije: 
• izobraževanje
• osebnostna rast 
• urejeni medsebojni odnosi

Izkušnje: 
• organizacija kulturnih dogodkov
• design plakatov za različne dogodke
• oblikovanje skupinske razstave
• sodelovanje EMZIN, natečaj; fotografija leta
• sodelovanje Eurofest, natečaj; izdelava plakata ob 20. Obletnici
• merjenje prostorov AGRFT
• asistenca pri oblikovanju razstave DPZN Koper

Morebitno dodatno izobraževanje: Delavnica »Razstava ni panike« 
DPZN Koper

Vaši hobiji: fotografija, risanje, kulinarika

Katerim 3 svojim vrednotam se ne bi nikoli odpovedali: spoštovanju, 
razumevanju in nudenju pomoči
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EVA FERLAN

Rojen/a in rojstni kraj: 30.09.1985, Kranj

Študijska smer: notranja oprema
Status: absolventka

e-mail: eva.ferlan@gmail.com
Telefon: 041/ 789 764

Home page: www.deaeva.com
Nagrade in posebni dosežki: 
• izdelke razstavljala na enem večjih pohištvenih sejmov na svetu, Salone 
Internazionale del Mobile 2014

Področje delovanja: 
• notranja oprema,
• produktno oblikovanje,
• scenografija,
• grafično oblikovanje.

Izpostavite 3 vaše prednosti: 
• kreativnost,
• vztrajnost,
• proaktivnost.

3  vaše najpomembnejše ambicije: 
• napredovati,
• biti najboljša v svojem delu,
• pustiti pečat.

Izkušnje: 
• soustanoviteljica blgovne znamke DEAEVA,
• scenografija,
• strokovna praksa v arhitekturnem biroju Platovšek,
• pomoč pri izdelavi produktov v mizarski delavnici.

Vaši hobiji: oblikovanje, fotografija, filem,tek.

Katerim 3 svojim vrednotam se ne bi nikoli odpovedali: 
• iskrenost,
• znanje.
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NEJC HEBERLE

Rojen/a in rojstni kraj: 9.11.1991
Študijska smer: notranja oprema

Status: absolvent
e-mail: nejc_heberle@hotmail.com
Telefon: 031/837-087

Nagrade in posebni dosežki: 
• 1. nagrada na natečaju Blažič robni trakovi za izdelavo svetilke,
• izbran najboljši projekt v sklopu 3. letnika pri predmetu "notranja oprema 
stanovanjskih objektov na Fakulteti za dizajn. (Projekt "Mislim na les"),
• v sklopu študija na škotskem izbran projekt med 6 najboljših, ter razstavljen na 
razstavi v Belgiji v sklopu mednarodnega projekta G.I.D.E.
Področje delovanja: 
• lesna industrija, 
• montažerstvo, 
• kovinarska industrija.
Izpostavite 3 vaše prednosti: 
• natančnost, 
• delavnost, 
• vztrajnost.
3  vaše najpomembnejše ambicije: 
• osebni razvoj, 
• obvladovanje nalog, 
• širjenje znanj.
Izkušnje: 
• delo v dveh mizarskih delavnicah
• montaža notranjih, vhodnih vrat in oken
• delo v domači delavnici
• postavljanje oz. montaža scenografij za razne reklame in filme
• študijska izmenjava (Škotska 6mesecev)
• delo v skupinah oz. vodenje skupine
• postavitev zaključne razstave letnika
• izdelava fasade
• montaža različnih predstavitvenih videoposnetkov in predstavitev
• poznavanje programov (AutoCAD, Photoshop, Illustrator, Indesign, Sony Vegas)
• montaža športnih objektov za podjetje Elan…
Morebitno dodatno izobraževanje: izmenjava na Škotskem.
Vaši hobiji: tek
Katerim 3 svojim vrednotam se ne bi nikoli odpovedali: znanju, pripravnosti, 

ročnim spretnostim.
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GEA EL HABASHY

Rojen/a in rojstni kraj: 22.05.1991, Ljubljana

Študijska smer: notranja oprema
Status: diplomirala

e-mail: gea.elhabashy@gmail.com
Telefon: 040/ 22 - 11 - 07

Področje delovanja: 
• oblikovanje interierja,
• oblikovanje pohištvenih elementov,
• 2D in 3D izris.

Izpostavite 3 vaše prednosti: 
• komunikativnost, 
• delavnost, 
• zanesljivost.

3  vaše najpomembnejše ambicije: 
• delovanje v sklopu študijske smeri,
• izboljšava položaja notranjega oblikovalca v Sloveniji.

Izkušnje: 
• delo v salonu notranje opreme, 
• svetovanje, 
• opravljanje meritev,
• izrisov na področju notranjega oblikovanja prostora.

Vaši hobiji: 
• ples, 
• hoja, 
• peka.

Katerim 3 svojim vrednotam se ne bi nikoli odpovedali: 
• poštenosti,
• zanesljivosti,
• zaupnosti .
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PATRICIJA KASTELIC 

Rojen/a in rojstni kraj: 3.10.1993 v Ljubljani

Študijska smer: notranja oprema
Status: študentka 3. letnika
e-mail: patricija.kastelic8@gmail.com
Telefon: 031 / 580 068
Home page: http://pistacija.wix.com/pistacija (začasen)

Nagrade in posebni dosežki:
• sodelovanje na razstavi keramičnih izdelkov v Magušarjevi hiši v Radovljici

Področje delovanja: 
• notranje oblikovanje,
• fotografija,
• grafično oblikovanje.

Izpostavite 3 vaše prednosti: 
• iznajdljivost, 
• kreativnost, 
• komunikativnost.

3  vaše najpomembnejše ambicije: 
• delati na področju dizajna in umetnosti,
• v prihodnosti lansirati svojo lastno blagovno znamko,
• izobraževanje na novih področjih.

Izkušnje: 
• grafično oblikovanje in fotografiranje v študentskem klubu GROŠ,
• oblikovanje interierja za hišo podjetja Bauta v sklopu FD
• idejno oblikovanje plastičnih embalaž v sodelovanju s podjetjem Plastika Repovž
• sodelovanje na mednarodnem workshop-u GIDE v Mechelenu

Dodatno izobraževanje: fotografski tečaj,  Adobe Illustrator,  nemški jezik.
Vaši hobiji: modno oblikovanje, šivanje, ilustracija, fotografija, grafično oblikovanje, 

ročne spretnosti, kuhanje, šport .

Katerim 3 svojim vrednotam se ne bi nikoli odpovedali: 
• kreativnost,
• družina,
• napredek.
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SABINA BELAK 

Rojen/a in rojstni kraj: Ljubljana, 6.8.19972
Študijska smer: notranja oprema

Status: absolvent
e-mail: sabina.belak@gmail.com

Telefon: 040 / 480 374

Nagrade in posebni dosežki:
• nominacija za evropsko nagrado REGIO STAR,
• sodelovanje z lesenim izdelkom na razstavi Car lesa: Cankarjev dom – Ljubljana ,
• nagrada na natečaju Brest pohištvo d.o.o.

Področje delovanja: 
• interjer,
• oblikovanje in razvoj pohištva.

Izpostavite 3 vaše prednosti: 
• pozitivna naravnanost,
• zanesljivost,
• vztrajnost.

3  vaše najpomembnejše ambicije: 
• ustvarjalnost,
• uspešnost,
• prepoznavnost.

Izkušnje: 
• oblikovanje in organizacija del za sejemski prostor,
• oblikovanje razstavnega prostora,
• oblikovanje in razvoj pohištva,
• oblikovanje interjerja,
• organizacija, izvedba, nadzor del,
• scenografija plesnih predstav,
• vodenje projektov.

Vaši hobiji: potovanja, druženje, sproščanje

Katerim 3 svojim vrednotam se ne bi nikoli odpovedali: 
• sočutje,
• entuziazem,
• poštenost.
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SARAH OSTERC 

Rojen/a in rojstni kraj: 19.4.1991, Ljubljana

Študijska smer: notranja oprema
Status: absolvent

e-mail: sarah.osterc@gmail.com
Telefon: 051/ 438 115

Nagrade in posebni dosežki:
Blažoč d.o.o. – WINE.IS (2. Mesto)

Področje delovanja: 
• dizajn, 
• oblikovanje,
• notranja oprema,
• grafično oblikovanje,
• fotografija ... 

Izpostavite 3 vaše prednosti: 
• kreativna,
• vztrajna,
• razgledana.

3  vaše najpomembnejše ambicije: 
• odhod v tujino,
• izobraževanje na področju oblikovanja,
• delo na področju oblikovanja.

Izkušnje: 
• delo v podjetju Renault Nissan Slovenija.

Vaši hobiji: fotografija, izdelava grafičnih plakatov, blog, ples, prebiranje revij, 
potovanja, restavriranje starih stolov …

Katerim 3 svojim vrednotam se ne bi nikoli odpovedali: 
• družini,
• zdravju,
• miru.
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MAJA DOLENC

Rojen/a in rojstni kraj: 11.7.1992 

Študijska smer: notranja oprema
Status: absolventka

e-mail: maja18_7@hotmail.com
Telefon: 031/ 762 760

Home page: https://www.facebook.com/pages/Oblikovanje-Maja-
Dolenc/328660643949450

Nagrade in posebni dosežki:
• potrdilo o opravljenem tečaju urejanja obhišnih vrtov,
• izbran projekt za realizacijo s strani Mestne občine Ljubljana (projekt: Na Kokoški).

Področje delovanja: 
• oblikovanje,
• notranja oprema.

Izpostavite 3 vaše prednosti: 
• vestnost,
• poštenost, 
• dobra sposobnost opazovanja.

3  vaše najpomembnejše ambicije: želja po izkušnjah, uspehu in novih poznanstvih

Izkušnje: 
• delo v podjetju Promiz d.o.o.,
• delo v podjetju Stare Trade d.o.o.,
• udeležba natečaja podjetja Blažič,
• priprava prostora in projekcije za dobrodelni koncert.

Dodatno izobraževanje: tečaj-načrtovanje obhišnih vrtov

Vaši hobiji: oblikovanje, jahanje konj, streljanje z zračno puško.

Katerim 3 svojim vrednotam se ne bi nikoli odpovedali: 
• družini,
• ljubezni do narave in živali,
• zdravju.
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MANCA ZOREC

Rojen/a in rojstni kraj: 16. marec 1993

Študijska smer: notranja oprema
Status: študentka 3. letnika

e-mail: manca_zorec@hotmail.com
Telefon: 031 / 794  898

Home page: http://mancazorec.wix.com/manca

Področje delovanja: 
• notranja oprema,
• grafično oblikovanje,
• fotografija,
• ročno oblikovanje.

Izpostavite 3 vaše prednosti: 
• ustvarjalnost,
• zanesljivost,
• prilagodljivost.

3  vaše najpomembnejše ambicije: 
• delo na področju oblikovanja,
• preživljati se s svojo ustvarjalnostjo,
• imeti lasten oblikovalski studio.

Izkušnje: 
• grafično oblikovanje (Založba Knjigca, Honka).
• notranja oprema hiš podjetja Bauta pri predmetu Studio II.

Dodatno izobraževanje: 
• fotografski tečaj,
• art tečaj.

Vaši hobiji: šivanje, fotografiranje, oblikovanje, prenavljanje starega pohištva.

Katerim 3 svojim vrednotam se ne bi nikoli odpovedali: 
• spoštovanje,
• samokritika,
• izražanje lastnih misli in idej.
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NINA KEJŽAR

Rojen/a in rojstni kraj: 08.04.1987,  Ljubljana

Študijska smer: notranja oprema
Status: diplomirala dne 04.07.2013

e-mail: nina.kejzar@gmail.com
Telefon: 031/ 717-482

Področje delovanja: 
• notranja oprema.

Izpostavite 3 vaše prednosti: 
• strmenje k pozitivizmu, 
• inovativnosti oziroma rešitvi problema,  
• željna znanja.

3  vaše najpomembnejše ambicije: 
• razvijanje potenciala, 
• osebnostni razvoj, 
• uspešnost.

Izkušnje: /

Dodatno izobraževanje: /

Vaši hobiji: 
• risanje na platno, 
• aranžiranje cvetja, 
• ročne spretnosti, 
• rekreacija.

Katerim 3 svojim vrednotam se ne bi nikoli odpovedali: 
• strasti po ustvarjalnosti, 
• vestnosti,  
• urejenost.
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PETRA BOŽIČ 

Rojen/a in rojstni kraj: 21.05.1991, Ljubljana

Študijska smer: notranja oprema
Status: absolvent
e-mail: petra.bozic6@gmail.com

Telefon: 031/ 690 055
Home page: www.hausfold.com, www.behance.net/petrabozic

Posebni dosežki (razstave in članki): 
• POP UP DOM, Ljubljana, 2014,
• preobrazba in  Proces, Centralna postaja – Ljubljana,
• VIENNA DESIGN WEEK, Dunaj,
• Znamke in znamenja, Mesec oblikovanja Ljubljana,
• Odkritje, Maribor,
• Labirint, Ljubljana ,
• Objave v revijah: ELLE Slovenija, Delo in dom+, Gloss, H.O.M.E.,
• Članek: Intervju za mmc portal Rtv slo .

Področje delovanja: 
• produktni dizajn,
• interier,
• grafični dizajn,
• PR,
• organizacija dogodkov.

Izpostavite 3 vaše prednosti: timsko delo,  organiziranost, samoiniciativnost.

3  vaše najpomembnejše ambicije: dokončati trenutni študij, magisterij v tujini
uspeh in prepoznavnost v oblikovalskem svetu.

Izkušnje: 
• študij na Poljskem (CEEPUS)  - University of life sciences Poznan,
• upravni odbor v društvu DOUM,
organizacija razstave Labirint in Schunder talk-a v knjigarni Konzorcij,
soustanoviteljica znamke Hausfold. 

Vaši hobiji: fotografija, grafični dizajn, re-dizajn

Katerim 3 svojim vrednotam se ne bi nikoli odpovedali: ustvarjanje, 
samoizpopolnjevanje, poštenje
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Oblikovanje: Saša Kveder


