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Rojen sem v Ljubljani, Slovenija,  leta 1961, kjer živim še danes. Sem poročen in oče treh hčera. Po 

poklicu univerzitetni diplomirani gradbeni inženir, sem študij gradbeništva končal na Univerzi v 

Ljubljani. 

Poslovno pot sem leta 1988 pričel kot inženir na tedanji Republiški upravi za ceste, kjer sem vodil 

izvajanje nadzora nad vzdrževanjem in obnovo avtocest, ki ga je izvajalo podjetje v državni-družbeni 

lasti PVAC. Spoznavanje s problematiko  dejavnosti na področju državne cestne infrastrukture in 

nadziranje porabe državnih sredstev sta bili moji prvi delovni zadolžitvi. Kljub zanimivemu in 

strokovnemu delu, sem ocenil, da mi za resno delo pri izvedbi in nadzoru manjka projektantskih 

izkušenj. Zato sem se leta  1990 zaposlil v projektivnem biroju GIVO, ki je bil del večje gradbene 

družbe, ki še danes uspešno posluje. Znanje pridobljeno na področju projektiranja in s tem povezanih 

aktivnosti (upravni postopki za pridobitve gradbenih dovoljenj, urejanje zemljiških problematik, 

finančna učinkovitost projektov in biroja samega, ….) so mi v nadaljevanju poklicne poti še kako 

pripomogli k uspešnemu delu. V tem času sem opravil tudi strokovni izpit za celotno področje 

gradbeništva. 

Na povabilo tedanjega direktorja javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija sem leta 1992 zamenjal 

področje dela. Preoblikovanje podjetja, tako s tehničnega, organizacijskega in poslovnega vidika in 

delo v mladi, strokovni in motivirani ekipi je bil glavni razlog za nov izziv.  Delo sem pričel na področju 

vzdrževanja in obnov vodovodnega sistema, kjer nam je v nekaj letih uspelo iz podjetja, ki je 

predhodno delovalo na principu »krampa in lopate«, ustvariti moderno, tehnološko napredno, 

predvsem pa stroškovno učinkovito komunalno podjetje. Kot največje slovensko podjetje na 

komunalnem področju, smo v želji, da se tudi ostala podjetja panoge razvijajo uspešno, bili pobudniki 

in tudi soustanovitelji Zbornice  komunalnih služb, ki se je kasneje priključila Gospodarski zbornici in 

bila na nek način pionir prostovoljnega panožnega zborničnega delovanja. Prav tako sem ustanovni 

član  Inženirske zbornice Slovenije, ki svoje poslanstvo opravlja še danes. V okviru dela, ki sem ga 

skoraj devet let opravljal na mestu direktorja tehnično-investicijskega sektorja, znotraj javnega 

podjetja, sem prevzel odgovornost za vodenje in realizacijo vrste zahtevnih infrastrukturnih 

projektov. Organiziranje in vodenje ekipe  (cca 80 ljudi) in  uspešna izvedba projektov, vrednosti med 

nekaj 100.000 in več deset milijonov EUR  so gotovo referenca s katero lahko potrdim strokovno 

usposobljenost pri projektnem vodenju. Znotraj sektorja, ki sem ga vodil sem  bil med drugimi 

projekti zadolžen za realizacijo:  izgradnja centralne čistilne naprave Ljubljana (cca. 45 mio EUR), 

obnova čistilne naprave Črnuče (5 mio EUR), obnova čistilne naprave Brod (3 mio EUR), kanalizacijski 

in vodovodni sistemi (cca 6,0 mio EUR letnih investicij), poslovna stavba podjetja (9 mio EUR). Delo 

na področju vodenja investicijskih projektov mi je  nedvomno zagotovilo in me usposobilo, za tisti 

najširši nabor procesov in aktivnosti, ki jih je potrebno v vsakem vodenju investicijskih projektov 

izkazovati. 

Po 14 letih dela na komunalnem področju sem potreboval nov izziv zato sem v letu 2005 pričel z 

intenzivnim iskanjem nove zaposlitve. Tako sem na javnem razpisu za člana uprave DARS d.d. uspel s 

prijavo za področje dela, ki je pokrivalo področja upravljanja, vzdrževanja in cestnine. Aprila 2006 

sem pričel delo v novem delovnem okolju. Področja dela, ki sem jih pokrival  so bila za prihodke 

podjetja ključni. V letih dela v upravi smo , skupaj z ostalim vodstvom , z mnogimi organizacijskimi in 



poslovnimi prijemi uspeli z zniževanjem stroškov in boljšo in učinkovitejšo organizacijo podjetja.  

Področje upravljanja, vzdrževanja in cestnine je zaposlovalo  čez 900 delavcev, zato je bilo vodenje 

teh področjih tudi z vidika upravljanja s človeškimi viri izjemno zahtevno. Kljub zmanjševanju števila 

zaposlenih ( na km avtoceste) smo z uvedbo višjih normativov in bolj pravičnim nagrajevanjem, 

skupaj s sindikati vedno našli ustrezne rešitve. V letu 2008 smo tako ustvariti do tedaj najvišji bilančni 

dobiček družbe v višini 11,5 mio EUR, fizično odprli kar 91,9 km novih avtocest  ( v celotnem mandatu 

preko 100 km), uspešno in v izjemno kratkih rokih pa realizirali vladno odločitev o uvedbi vinjet. Prav 

projekt uvedbe avtocestnih vinjet, za katerega sem bil neposredno odgovoren, ocenjujem kot enega  

najzahtevnejših v moji dosedanji poklicni poti .V tem času sem kot predstavnik DARS-a deloval tudi 

na mednarodnem področju. Kot član izvršnega odbora ASECAP- a (združenje evropskih cestninskih 

družb) sem sodeloval pri kreiranju strategij nadaljnjega razvoja enotnega evropskega cestninskega 

sistema (žal se je z upočasnjevanjem projekta GALILEO tudi uvedba interoperabilnosti upočasnila). V 

letu 2008 sem bil kot predstavnik DARS-a v Nacionalnem komiteju svetovnega cestnega združenja 

izvoljen za predsednika združenja. V kratkem času vodenja smo pod mojim vodstvom med ostalimi 

realizirali mednarodno konferenco ob 100 letnici ustanovitve svetovnega in 10 letnici slovenskega 

združenja, ob tem pa izdali tudi knjigo »Razvoj slovenskih cest«. DARS je bil kot vzdrževalec cest tudi 

solastnik družbe Slovenska cestna podjetja (združenja vseh cestnih vzdrževalcev s koncesijo za 

vzdrževanje državnih cest) v kateri sem tri leta bil član skupščine ( ta je vršila tudi nadzorstveno 

funkcijo) podjetja.  

V letu 2010  sem pričel z delom  tehničnega direktorja in prokurista v Kranjski investicijski družbi (eni 

večjih slovenskih družb, ki je delovala na področju nepremičnin in investicij ) in uspešno vodil 

izgradnjo garažne hiše s 650 parkirnimi mesti v Ljubljani (7,0 mio EUR), novega mostu za pešce čez 

Ljubljanico (1,0 mio EUR) , priprave za izgradnjo poslovno-hotelskega kompleksa v Ljubljani (4,0 mio 

EUR), ter opravljal vrsto del pri pridobivanju zemljišč, soglasij, lokacijskih  umeščanj v prostor za 

investicijska vlaganja nemškega trgovskega podjetja Hofer. V sklopu gradnje garažne hiše, ki je 

locirana neposredno ob univerzitetnem kliničnem centru, smo projektno sodelovali s projektanti in 

inženirjem (FIDIC procedure) izgradnje heliporta za potrebe kliničnega centra.  

Po volitvah leta 2011 sem na podlagi koalicijskih pogajanj in razdelitve ministrskih mest zasedel 

mesto ministra za obrambo. Kljub temu, da je delo v državni upravi precej drugačno od dela v 

gospodarskih družbah, sem v  času svojega mandata uveljavljal izrazito manegerski  pristop vodenja. 

Tako smo v tem času izvedli vrsto aktivnosti za nadaljevanje infrastrukturnega projekta izgradnje 

letališča v Cerkljah, ki je bil delno sofinanciran iz NATO-vih programov, razrešili večino zemljiško-

knjižne problematike in prenosa lastništva  na lokalne skupnosti, dosegli dogovor z Republiškim 

stanovanjskim skladom o prenosu praznih stanovanj in  v vseh projektih, kjer je to bilo mogoče, 

uvedli projektni način vodenja. V tem času je bilo na ministrstvu sprejetih še cela vrsta drugih 

odločitev in  projektnih aktivnosti, ki pa z samim vodenjem infrastrukturnih projektov niso v 

neposredni povezavi in jih zato ne navajam posebej. Na osnovi mednarodnih dogovorov smo v času 

mojega ministrovanja skupaj z Madžari in Italijani dosegli sporazum (formalno podpisan v času 

mojega naslednika) o vključitvi Madžarske v sistem nadzora zračnega prostora, kjer je bil eden 

ključnih argumentov za njihovo vključitev infrastrukturna (letališka) zmogljivost in bližina le tega. 

Sodelovanje v projektu »pooling and sharing« evropske obrambne industrije je v moji poklicni karieri 

pomenilo pomembno izkušnjo. Sodelovanje v programih, ki so bili financirani s strani evropske 

komisije, sočasno pa so za posamezne sklope lahko kandidirale evropske države, je razširilo moje 

poznavanje procesov investicijskih vlaganj evropskih institucij. V času mojega dela na ministrstvu smo 



dokončali proceduro tehničnega pregleda z vsemi potrebnimi izvedenskimi mnenji, ki omogočajo 

pristajanje vojaških, policijskih in komercialnih helikopterjev na heliportu kliničnega centra. Slovesno 

otvoritev heliporta sva opravila skupaj z ministrom za zdravje.  

Po predčasnem zaključku mandata sem se maja 2014 zaposlil v družbi DRI d.o.o., upravljanje 

investicij, kot predstavnik družbe za JV Evropo. Družba je največja slovenska inženirsko-svetovalna 

družba in je v 100% državni lasti. Moje naloge v družbi so bile vezane na pridobitev in izvedbo del na 

tržiščih JV Evrope, zato del svojih obveznosti še danes opravljam tudi na predstavništvu v Beogradu. 

Danes zasedam mesto direktorja področja cest in razvojnih projektov, kjer sem odgovoren za vodenje 

cca 100 visoko-strokovno izobraženih sodelavcev in za realizacijo več kot 150 mio EUR letnih 

investicijskih vlaganj v infrastrukturne projekte, kjer kot investitorji nastopajo država, državna 

podjetja in lokalne skupnosti, v večini primerov po FIDIC procedurah. 

Ocenjujem da je potreba po interdisciplinarni povezanosti znanj ključna, zato  je prav kadrov s 

področja tehničnih ved, vključenih v samo vodenje družb, premalo. Konkretno poznavanje 

problematike vodenja projektov pridobljenega z večletnimi izkušnjami, nadgrajenega z pravnim in 

ekonomskim znanjem, ter seveda izkušnjami iz vodenja in upravljanja družb so nedvomno zagotovilo 

za uspešno vodenje. Pri tem izhajam iz osnovnih načel mojega dela: odločanje na podlagi dejstev in 

širše razprave, širitvijo in vključevanjem strokovnih znanj, spodbujanje učinkovitosti in inovativnosti 

okolja v katerem delam, zahteve po odgovornosti  in realnem ocenjevanju posameznikovega dela, 

upoštevanje strategij in načrtov lastnika(ov), (tudi države), zakonitostjo in transparentnostjo dela in 

ne nazadnje spoštljivim človeškim  odnosom do sodelavcev. 
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