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Leta 1999 je diplomiral na ljubljanski Fakulteti za elektrotehniko, smer močnostna 
elektrotehnika in istega leta nadaljeval na podiplomskem programu. Leta 2000 je na isti 
fakulteti postal asistent za področje elektrotehnike in leta 2004 doktoriral z doktorsko 
disertacijo z naslovom »Obvladovanje srednjeročnih tveganj proizvajalcev na trgu električne 
energije«. V času šolanja in študija je prejel številna priznanja in pohvale, poleg tega pa je v 
času študija pridobival znanje tudi v tujini. Leta 1998 je bil tako na dvomesečnem študijskem 
izpopolnjevanju na inštitutu podjetja Siemens AG v Erlangnu (Nemčija), sledil je dvomesečni 
obisk pri podjetju Decision Systems International (Atlanta, ZDA), kjer je nudil tehnično 
svetovanje pri implementaciji računalniškega orodja za napoved porabe električne energije in 
nato sodeloval pri implementaciji istega programskega orodja pri sistemskih operaterjih CA-
ISO (Kalifornija), PNM (Nova Mehika) in ONS (Brazilija).

Delovne izkušnje si je pridobival že v času študija. Tako je med 1994 in 1997 je delal pri 
podjetju Spin informacijski inženiring d.o.o., od leta 1997 do 1999 je za Študentsko 
organizacijo Univerze v Ljubljani opravljal projektno delo na resorju za šport. 

Leta 1999 se je zaposlil na Fakulteti za elektrotehniko (Laboratorij za elektroenergetske 
strategije) kot mladi raziskovalec. Aprila 2004 se je zaposlil v podjetju Istrabenz energetski 
sistemi d.o.o. in od takrat opravlja delo v različnih družbah znotraj skupine. Septembra 2004 
je prevzel funkcijo poslovodje podružnice Austrian Power Vertriebs GmbH - APC Nova 
Gorica. Januarja 2005 je nastopil funkcijo direktorja družbe IG Prodaja električne energije 
d.o.o.. Od marca do julija 2005 in od marca do oktobra 2006 je bil član uprave na družbi 
Austrian Power Vertriebs GmbH. Julija 2005 je prevzel mesto direktorja družbe Istrabenz-
Gorenje d.o.o. Od oktobra 2006 dalje je član uprave družbe GEN-I, d.o.o.

Leta 2002 je bil član organizacijskega odbora mednarodne konference BPC 2002 v 
Beogradu in predsednik organizacijskega odbora konferenc BPC 2003 v Bukarešti in BPC 
2004 v Sarajevu. Je predsednik študijskega komiteja C5 (Elektroenergetski trg in regulacija) 
slovenskega komiteja mednarodnega združenja CIGRE in član upravnega odbora društva E-
forum. Je avtor in soavtor številnih strokovnih člankov s področja energetike. 


