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2001 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Smer: telekomunikacije
Diplomska naloga z naslovom: Integracija javnih in zasebnih mobilnih omrežij
1993 Srednja Elektro in Strojna šola (SESŠ) Kranj
Smer: elektrotehnik-elektronik

Delovne izkušnje
2010-2011 Iskratel - pogodbeno projektno delo
ogledi objektov največjega korporativnega omrežja v Sloveniji in
zbiranje podatkov za pripravo ponudbene in izvedbene dokumentacije
izdelava projektne dokumentacije (PID, POV)
reševanje napak na objektih
2007-2010 Iskrateling - produktni vodja
izdelava ponudbenih in izvedbenih speciﬁkacij opreme in storitev v sistemu SI2000 in SI3000 na področju
zasebnih telekomunikacijskih sistemov
priprava in vzdrževanje nabavnih in prodajnih cenikov
priprava analiz in podatkov za predplaniranje
skrb za produkte (pasivna oprema, pritrdilni in montažni material)
delo z dobavitelji
skrbnik upravnega območja – »varne sobe« in odgovorna oseba za delo s tajnimi podatki
2002-2007 Iskrateling - izvedbeni projektant
izdelava izvedbenih speciﬁkacij opreme in storitev v sistemu SI2000 in SI3000 na področju zasebnih
telekomunikacijskih sistemov
konstruiranje namenskih TK omar za iraški in bosanski trg
naročanje opreme
ogledi objektov
izdelava projektne dokumentacije (PZI, PID)
priprava in vzdrževanje nabavnih cenikov
priprava analiz in podatkov za predplaniranje
1997-2001 Študentsko delo v projektnem biroju Iskratel
izdelava projektne dokumentacije PZI/PID za bazne postaje pri projektni skupini Simobil
risanje postavitvenih in osvetlitvenih načrtov za izvedbene projekte v sistemu EWSD
izdelava napajalnih izračunov in enopolnih napajalnih shem za telefonske centrale v sistemu SI2000
1993-1997 Različna študentska dela
Iskra Mehanizmi Lipnica,
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj
Kompass Slovenija

Znanja, izkušnje in veščine
Računalništvo
Okolja: DOS, Windows (3.x, 9x, 2000, XP, 7), Linux (Ubuntu, Mint, Suse)
Vektorska in bitna graﬁka: MS Visio, Lightroom 3.x, Google SketchUp, CorelDraw, PhotoShop, Designer, …
Komunikacija: Outlook, Gmail, Googletalk, Skype, Windows Messenger, MS OCS
Varnost: (McAfee, ZoneAlarm, Spybot, Node32, …)
Pridobljena znanja na področju:
poznavanja, načrtovanja in upravljanja zasebnih telekomunikacijskih sistemov SI2000 in SI3000
timskega dela
retorike
mehkih metod vodenja
ravnanja s tajnimi podatki
Tuji jeziki
Angleški jezik: razumevanje 4; sporazumevanje 4; pisanje 4
Bosanski in Hrvaški jezik: razumevanje 3; sporazumevanje 3; pisanje 3
Ruski jezik: razumevanje 2; sporazumevanje 2; pisanje 2
Ostalo
Vozniški izpit B kategorije
Nacionalno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje TAJNO
NATO dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje NATO SECRET
Osnovna znanja iz ekonomije

