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Izobrazba
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FNT, Oddelek za tekstilstvo, smer Oblikovanje tekstilij in oblačil, Ljubljana, 1995
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana, 1989
Trenutni študij: doktorski študij na temo: Večkriterijski odločitveni model razvoja
uniformiranih oblačil

I DELOVNE IZKUŠNJE
Oblikovanje
kolekcij
1996–2011
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Elos Escada d.o.o., Gornja Radgona / Ascheim / München: 1. moška VIP kolekcija, 2011, 2012,
Mura EHM d.o.o, Murska Sobota, Slovenija: 47 kolekcij moških oblačil: Mura Carniolus, Mura
Mura, Mura Design, Mura Weekend, Mura Event; 1996–2010,
Mura EHM d.o.o, Murska Sobota, Slovenija: 1 kolekcija ženskih oblačil: Leona, 1996,
Rašica Point d.o.o., Zgornje Gameljne, Slovenija: 3 kolekcije ženskih oblačil, 2003–2004.
Obseg del:











Oblikovanje prêt-a-porter blagovnih znamk Mura (Design, Event, Weekend), Carniolus in
Leona, Rašica
Izdelava barvnih konceptov po rokih dobave na prodajna mesta za obe blagovni znamki
Izbor tkanin in pom. materialov za moške obleke, suknjiče, hlače, srajce, površnike in
kravate
Razvoj modelov od prvih modnih skic do tehničnih skic in opisov za proizvodnjo
Sodelovanje z razvojnim timom; spremljanje produktov od ideje do vzorčne sobe
Oprema modelov za zaključevanje, sodelovanje pri zaključevanju, priprava barvnih kart
Izdelava knjige modelov sezone z osnovnimi podatki o krojnih linijah in modelih
Priprava stylingov za snemanja in modne revije, sodelovanje v zakulisju
Korekture modelov pred proizvodnjo in priprava tehnične dokumentacije skic z opisi
Izobraževanje poslovodij in trgovcev, ki prodajajo Murine blagovne znamke

Sodelovanje na
modnih sejmih v
okviru Mure
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Collection Premiere Moscow, Moskva, Rusija / 2006,
Herrenmodewoche in Köln, Köln, Nemčija / 2002,
Sejem mode Beograd, Beograd, Srbija / 2001,
Sejem mode Ljubljana, Ljubljana, Slovenija / 1999.

Oblikovanje
uniform &
tehnični
podatki
1998–2012
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Krka, tovarna zdravil, d.d., Celostna podoba za poklicne gasilce, 2012,
Krka, tovarna zdravil, d.d., Celostna podoba za zaposlene v službi za varovanje, 2011,
Lindstrom d.o.o. za Mercator, 2011,
Ministrstvo za notranje zadeve RS, 2010,
Carinska uprava RS, Ministrstvo za finance, 2009,
Ministrstvo za pravosodje RS, oddelek za izvrševanje kazenskih sankcij, 2008,
Zavod za gozdove Slovenije, 1999, 2007,
Ministrstvo za obrambo RS, prvi del skic za službeno uniformo (oblikovanje oblačil za
MORS v okviru Mure) 2004,
Oblikovanje oblačil košarkarjev in funkcionarjev KK Union Olimpija, 1998 –2001,
Oblikovanje oblačil udeležencev slovenske olimpijske reprezentance za Sydney, 2000,
Oblikovanje oblačil udeležencev slovenske olimpijske reprezentance za Nagano, 1998.
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Tehnične skice,
I
tehnična podpora
I
I
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Izdelava tehničnih skic modelov Ministrstva za obrambo za namene pravilnika o nošenju
oblačil / naročnik MORS, 2011,
Izdelava tehničnih skic za trgovine Mercator - idejne skice / naročnik Lindstrom d.o.o., 2011,
Izdelava tehničnih skic modelov Krka, tovarna zdravil, d.d.; skice z detajli in notranjimi
izdelavami, opisi artiklov ter izdelava kompletne dokumentacije za nabavo oblačil za vse
modele nove celostne podobe za Službo za varnost / naročnik Krka d.d., 2011,
Izdelava tehničnih skic modelov Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, skice
z detajli in notranjimi izdelavami, opisi artiklov ter izdelava kompletne dokumentacije za
javni razpis za vse modele nove delovne in svečane uniforme / naročnik MNZ, 2010,
Izdelava tehničnih skic modelov Carinske uprave Republike Slovenije, Generalni carinski
urad, skice z detajli in notranjimi izdelavami, opisi artiklov ter izdelava kompletne
dokumentacije za javni razpis za vse modele nove celostne podobe / naročnik CURS,
Generalni carinski urad, 2009,
Izdelava tehničnih skic z opisi za projekt uniform: STO – Slovenska turistična organizacija /
naročnik: Lea Pisani in Alan Hranitelj, 2008,
Izdelava tehničnih skic z opisi za projekt: Uniforme mestnih redarjev – Ljubljana /
naročnik: Lea Pisani, 2008,

Tehnične skice,
I
tehnična podpora I
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Izdelava tehničnih skic za projekt uniform: Zavarovalnica Triglav / naročnik: Lea Pisani, 2008,
Izdelava tehničnih skic modelov Ministrstva za pravosodje, skice z detajli in notranjimi
izdelavami, opisi artiklov ter izdelava kompletne dokumentacije za javni razpis za vse
modele nove celostne podobe / naročnik Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij, 2008,
Izdelava tehničnih skic z opisi za projekt uniform: Žale / naročnik: Lea Pisani in Alan
Hranitelj, 2007,
Izdelava tehničnih skic prenovljenih modelov Zavoda za gozdove Slovenije, skice z detajli
in notranjimi izdelavami, opisi artiklov ter izdelava kompletne dokumentacije za javni razpis
za vse modele prenovljene celostne podobe / naročnik ZGS, 2007,
Izdelava knjig modelov, ki vsebujejo tehnične skice s strnjenimi opisi modelov, so vezane
na sezone, izdelanih je bilo 18 različnih knjig modelov za kolekcije Mura Mura / naročnik
Mura, 2000–2009,
Prezentacije kolekcij z novimi trendi in posebnostmi sezone (Power point) / naročnik Mura,
2005–2010,
Izdelava tehničnih skic modelov Ministrstva za obrambo z detajli in notranjimi izdelavami
ter opisom artiklov. Izdelala sem 4 modele / naročnik MORS, 2004,
Fotografiranje produktov in izdelava reklamne zloženke / naročnik podjetje Krhelj &
Krhelj, 2004,
Izdelava tehničnih skic modelov Ministrstva za notranje zadeve z detajli in notranjimi
izdelavami ter opisi artiklov. Izdelala sem 130 različnih specifikacij / naročnik MNZ, 2000,
2001,
Izdelava tehničnih skic modelov Zavoda za gozdove Slovenije, skice z detajli in notranjimi
izdelavami, opisi artiklov ter izdelava kompletne dokumentacije za javni razpis za vse
modele nove celostne podobe / naročnik Zavod za gozdove Slovenije, 1999.

Vodenje katedre
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Visoka šola za dizajn, Ljubljana, Slovenija: Predstojnica katedre za tekstilije in oblačila
/ 2007–2010.

Predavanja
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Univerzitet u Banja Luci, Tehnološki fakultet, Banja Luka, Bosna in Hercegovina, 2012,
Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje, M.Sobota, 2012,
NTF, Oddelek za tekstilstvo, Simpozij o novostih v tekstilstvu, 2011,
Izložba hrvatskog dizajna 0910, Zagreb, Hrvaška, 2010,
Vilnius Academy of Art, Vilna, Litva, 2010,
Mednarodna konferenca ILIF, Ljubljana, 2009,
Visoka šola za dizajn, Ljubljana, 2006–2012,
Društvo slepih in slabovidnih, Murska Sobota, Ljutomer, Radenci, 2006–2011,
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana, 1991–1994.

Stylingi
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Mura EHM d.o.o, za Lookbook, 2009,
Polzela, tovarna nogavic, za katalog modelov, 2008, 2007.

Sodelovanje v
I
mednarod. žirijah I

Habitus Baltija 2010, Riga, Latvija, 2010,
Izložba hrvatskog dizajna 0910, Zagreb, Hrvaška, 2010.

Organizacija

1. Simpozij o unifomah / Gospodarska zbornica Slovenije, dvorana A, februar 2011:
predavanje, okrogla miza, razstava, Ljubljana, 2011,
ILIF / I love Inter/National fashion/, Mednarodni dogodek v okviru Visoke šole za dizajn:
konferenca, modna revija, razstava, okrogla miza, zbornik del, Ljubljana, 2009.
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Skupinske
razstave

I

ILIF, Mestni muzej, Ljubljana, udeležba na mednarodni skupinski razstavi s tremi stylingi
in plakatom na temo raziskovanja slovenskih korenin, modeli združeni pod naslovom: Belo.

Samostojne
razstave

I

Podarite košček Slovenije I., II. in III., razstava herbarijev na ročno izdelanem papirju, hotel
Ajda v Moravskih Toplicah, 2006, hotel Radin, Radenci, 2005, grad Rakičan, 2004.

Ilustracija knjige

I

Obleka – kaj, kdaj, kako, avtorice Lee Pisani. Tehnične skice ženskih in moških modelov
oblačil različnih stilov, 2010.

Vodenje delavnic

I

Zavod Marianum Veržej, DUO center, tema: Vloga in razvoj osebnega potenciala za
nadgradnjo rokodelskih izdelkov, 2011,
Društvo slepih in slabovidnih, Murska Sobota, tema: Torbica kot sortirni pripomoček, 2011,
Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, tema: Dekoracija, pogrinjki in uporaba naravnih
materialov, 2010,
Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, tema: Vezenje in motivi, 2010.
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Nagrada

I

Ljubljanski zmaj, nagrada Sejma mode v Ljubljani za najboljšo kolekcijo
(Mura, moška kolekcija), 1999.

Priznanja

I

Rozmanovo priznanje, priznanje Visoke šole za dizajn v Ljubljani za velik doprinos pri razvoju
Katedre za tekstilije in oblačila, 2010,
Priznanje umetniških del, Ljubljana 2009.
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