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Rojena sem 09.03.1987 v Šempetru pri Gorici. V času šolanja na umetniški gim-
naziji v Novi Gorici in na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani, smer Grafične in 
interaktivne komunikacije, sem si pridobila vrsto znanj s področja grafičnega obliko-
vanja.
Kot študentka sem opravljala razna trgovska, gostinska in oblikovalska dela, zato 
mi komunikativnost in vljudnost nista tuji. Delo z računalnikom in računalniškimi 
orodji, risanje, fotografiranje in oblikovanje so mi v veliko veselje. Zelo dobro ob-
vladam programe iz skupine Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, ..) in Office 
(Word, Powerpoint..) ter seveda internet in e-pošto. S CMS sistemi sem oblikovala 
spletne strani kot sta www.maliakrobat.com in www.pasjasolami2.com. ter lasten 
portfolio http://neacotar.wixsite.com/portfolio.
Od tujih jezikov aktivno govorim italijanski in angleški jezik. Imam izpit B - kategorije 
in lasten prevoz. Sem prilagodljiva, odgovorna, natančna ter komunikativna. V 
kolektivu so mi pomembni odnosi med zaposlenimi, medsebojno sodelovanje in 
teamsko delo.



PowerPoint (znam: Odlično, uporabljam: Mesečno)
InDesign (znam: Odlično, uporabljam: Občasno)
Blender (znam: Osnovno, uporabljam: Občasno
Uporaba spletnih storitev (znam: Odlično, uporabljam: Dnevno)
CSS in HTML jezik (znam: Dobro, uporabljam: Tedensko)
CorelDraw (znam: Dobro, uporabljam občasno)

PPretekle delovne izkušnje:

maj 2014 - še traja
Kmetija Štirn - Dragica Štirn, nosilka dop.dej. na kmetiji
oblikovanje embalaže, etiket, letakov, plakatov, obešank in spletnih storitev

februar 2013 - še traja
Mali akrobat - vadba za najmlajše  in Pasja šola Mi2 Sara Čotar s.p.
oblikovanje, design, upravljanje spletnih storitev

maj 2016 - februar 2017maj 2016 - februar 2017
Omv - Tina Sedmak s.p.
Prodajalec na benzinskem servisu

april 2014 - september 2014
Hydrotech d.o.o. Nova Gorica
projekt usposabljanja (Zavod RS za zaposlovanje) v programu 
tehnično-tehnoloških strok oblikovanje in priprava za tisk grafičnih prilog k projekttehnično-tehnoloških strok oblikovanje in priprava za tisk grafičnih prilog k projekt-
ni dokumentaciji, izdelava seznamov in evidenc za potrebe tehničnih in lokacijskih 
poročil projektne dokumentacije, ažuriranje in vzdrževanje spletnih strani podjetja

oktober 2012 - september 2013
Panal d.o.o.
prodaja izdelkov v trgovini

avgust 2011 - avgust 2013
Društvo mladi Renče-Vogrsko
oblikovanje plakatov, letakov in prireditvenih majic za festival Poletje v Bukowci

marec 2011 - september 2012
HIT hoteli igralnice turizem d.d.
krupje v igralništvu

januar 2009 - marec 2010
Hydrotech d.o.o. Nova Gorica
računalniška obdelava načrtoračunalniška obdelava načrtov, tiskanje, urejanje spletne strani

marec 2003 - 2014
Športno društvo Partizan Renče
vaditelj gimnastike


