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Vse skupaj se je začelo z dobro družbo in 14-urno vožnjo 
z avtom.  Šele ko smo prišle na drugi konec Evrope in 
avto parkirale v moji novi ulici, sem šele dojela, da se mi 
to res dogaja. Takrat sta bili moja sestra in prijateljica 
zlata vredni, da sem se v vsem tem divjem vrtiljaku no-
vosti imela vsaj nekaj domačega ob sebi.  Vsa navdušena 
nad svojim prvim stanovanjem sem seveda takoj nasled-
nji dan odšla v bližnjo Ikeo. Kot bi trenil se je vse začelo. 
Spoznala sem še ostale sošolce in predavanja so se 
začela.  Zaradi vseh novosti so mi prvi tedni zelo  hitro 
minili. Od vsega skupaj se mi je najbolj nemogoče zdelo 
to, da je samo en rok za oddajo projektov. Nič več treh 
rokov. Le kako mi bo uspelo?! Po dveh projektih sem ugo-
tovila, da je to zelo zanimiv sistem, ki ne podpira lenobe 
zato ker moraš že v prvo dat vse od sebe - zelo pisano 
meni na kožo, saj se prelaganje nikoli ni obdarilo veliko 
sadov pri meni. Najljubša novost pa je bil predmet furni-
ture design. Lahko sem se posvetila oblikovanju interjerja 
in oblikovanju pohištva, poleg tega pa sem imela pri 
vsakem predmetu vedno na razpolago štiri profesorje. 
Štirje profesorji pomenijo štiri različna mnenja. Izluščiti 
uporabne in bistvene stvari za oblikovanje mojega 
izdelka iz vseh teh mnenj pa je bilo ponavadi težje kot 
samo oblikovanje. Sicer pa tudi slepa kura zlato zrno 
najde in tudi sama sem se naučila te uporabne veščine, 
kako uporabiti koristne delce različnih mnenj.  S svet-
lobno hitrostjo se je zaključil prvi semester polen 
potepanj po Belgiji in raznih dogodivščin z ostalimi Eras
mus študenti

Tako kot je prvi semester prinesel veliko novih sprememb 
tudi pri drugem ni bilo nič drugače. Najtežje mi je bilo, ko 
sem videla oditi vse moje dobre prijatelje iz prvega se-
mestra. Potem pa se je začelo zares. Cel drugi semester 
smo pri interior in furniture design delali samo na enem 
projektu – endproject! Za moje belgijske sošolce je bila to 
njihova diploma zato je bila delovna vnema na zelo 
visokem nivisokem nivoju. Po neštetih korekturah in urah pogovo-
rov s profesorji in neprespanih nočeh ko smo skupaj z 
nekaj  sošolci delali do zgodnjega jutra se je vse bolj 
bližal dan d – predstavitev projektov zunanji komisiji. 
Vsakemu študentu je bil dodeljen en profesor, ki je pri 
predstavitvi imel vlogo angela varuha. Neverjetno hitro je 
prišel dan zagovora in še hitreje je zagovor minil, saj smo 
moral cel semester dela stisniti v 15 minutno predstavitev 
in že samo to je mojstrovina sama po sebi. Po vsem tem 
so me čakale samo še tri stvari – razglasitev rezultatov, 
podelitev diplom in selitev nazaj domov. Na sami razgla-
sitvi rezultatov mi je bilo hudo za tiste sošolce, ki jim to 
leto ni uspelo zato ker vem da smo vsi delali s polni paro. 
Sem pa vsaj imela možnost zares se poveselit z vsemi 
tistimi, ki nam je uspelo na podelitvi diplom in razstavi 
naših končnih projektov. Šele takrat me je »zadelo« da je 
moje leto v Belgiji že skoraj mimo. Čez nekaj dni sta bila 
pri meni že moja starša, ki sta mi pomagala pakirati vse 
stvari, ki so se nabrale čez leto in teh ni bilo malo. In kar 
naenkrat sem bila v kombiju in že na polovici Nemčije, ko 
me je zares »zadelo« - odhajam domov, ampak bilo je 
super!!super!!



GIDE projekt

Josephine Baker house - maketa

ORB orgnic bench
furniture design endproject

LAYERS
Interio design endproject
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