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ŽELENO PODROČJE DELA

Coach in mentor za startup in scaleup podjetja

DELOVNE IZKUŠNJE
2014–v teku

Dejavnosti v okviru lastnega zasebnega zavoda
11. Profesionalni Life Coach z opravljenim certificiranim izobraževanjem akademije za sodobno
uporabno psihologijo Achology, član Self-Perfected mednarodne mastermind skupine uspešnih
mladih podjetnikov, uporabnik ter ambasador Getting Things Done metode nestresne produktivnosti.
10. Udeleženec na desetine izobraževanj v podjetniškem inkubatorju Tovarna podjemov za
Lean poslovni model, izdelavo spletnih strani, SEO optimizacijo, Google, Facebook ter LinkedIn
oglaševanje, poslovno foto in video produkcijo, ter pisanje učinkovite prodajne zgodbe.
9. Dolgoletni mentor v programu zavoda Ypsilon “Uči se od najboljših” na njihovem mentorskem
portalu za mlade med 15. in 30. letom starosti, udeleženec povezanega SpeakUp dogodka, ter član
žirije na tekmovanju poslovnih idej učencev Srednje ekonomske šole v Mariboru.
8. Zaključena Akademija družbenih inovacij ter izobraževanje na stotinah dogodkov MBA, BIC, BNI,
LEO, FDI, TED, GZS, EPF, ŠTP, UTD, IBM, PIP, IEDC, MINVOS, BigU, NetPRO, Bisnode, Startup
Cafe, Circular Change, Pioneers Unplugged, Mladi managerji, Mreža idej, Forum inovacij, ipd.
7. Študij preko Desteni I Process spletnih tečajev za samoizpopolnjevanje, EQAFE portala z odgovori
na vsa življenjska vprašanja, avtor več kot 500 blog zapisov, preko 500 video dnevnikov, dveh
avtobiografij, soavtor knjige “Moč samoodpuščanja”, ter trikratni gost v TV oddaji “Klepet ob kavi”.
6. Vodja scaleup ekipe slovenske aplikacije Flasher za hitro in preprosto učenje, za katero sem
oblikoval celostno grafično podobo, uporabniški vmesnik, multimedijska navodila za uporabo, ter
opravil številne testne ter promocijske aktivnosti za integracijo aplikacije v javni šolski sistem.
5. Strokovnjak za razvoj Equality Keys digitalne valute decentralizirane avtonomne organizacije
Earth Nation, udeleženec finančnih, pisateljskih ter Steemit izobraževanj, voditelj 11 mednarodnih
video konferenc za samoizpopolnjevanje ter 15 konferenc za razvoj ekoloških skupnosti.
4. Vodilni slovenski promotor vrednostno stabilne digitalne valute Spurt, My Fuel Club programa
za pridobivanje nepovratnih sredstev, udeleženec kripto ter blockchain izobraževalnih konferenc,
investitor v več deset kriptovalut ter ICO startup projektov, vključno s slovenskim Money Rebel.
3. Razvijalec magneto-gravitacijskega generatorja energije na osnovi nove znanosti o delovanju
snovnega vesolja, ki jo je utemeljil iranski vodilni teoretični in praktični jedrski znanstvenik Mehan
Tavakoli Keshe, in vključuje uporabo plinov v nano stanju ter novo obliko plazme.
2. Ekskluzivni nacionalni distributer za inovativno učno programsko opremo ameriškega podjetja
TechnoTutor, ki omogoča bliskovito hitro učenje oziroma vtiskovanje besed v človeški dolgoročni
spomin, krepitev bralnih veščin in čustvene inteligence, ter razvoj osebnih potencialov.
1. Permamentno učenje preko Lynda.com oziroma LinkedIn Learning, drugih multimedijskih učnih
platform, ter knjig iz področja grafičnega in spletnega oblikovanja, vodenja projektov, načrtovanja
poslovnih procesov, časovne učinkovitosti, finančnega poslovanja, komunikacije ter coachinga.
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Odličnost med delom kot samostojni podjetnik
8. Tržnik za Organo Gold instant čajne, kavne ter kakavne napitke z dodatkom izjemno zdravilne
gobe Reishi oziroma Ganoderma Lucidum po njihovem sistemu mrežnega marketinga, redno
udeleževanje strokovnih izobraževanj ter pridobivanje novih članov za širjenje prodajne mreže.
7. Vodilni slovenski promotor mednarodnega kluba za uspeh Global Information Network po njihovem
sistemu mrežnega marketinga, študij skrivnega znanja iz krogov najbolj vplivnih tajnih skupin na
svetu, ter udeleževanje velikih mednarodnih srečanj v Nemčiji, Italiji ter Združenih državah.
6. Razvoj blagovne znamke Equal Money System po licenci Equal Life Foundation, izdelava linije
promocijskih oblačil, nalepk in priponk, izdaja spremne avtobiografske knjige, nastop na sejmu
Narava-Zdravje, ter ekskluzivna mednarodna prodaja preko lastne spletne trgovine Equality Store.
5. Vodenje družinskega terapevtskega in masažnega salona v središču Ljubljane, v katerem je moja
življenjska partnerka izvajala storitve klasične masaže, jaz pa terapevtske pogovore, hkrati pa sem
skrbel tudi za pridobivanje strank ter visoko zadovoljstvo njihove uporabniške izkušnje.
4. Prodajni zastopnik za Poslovni Informator Republike Slovenije, kateremu so dodelili celotno zgornjo
gorenjsko regijo, ki so jo dotlej pokrivali trije zastopniki, saj sem razvil svoj sistem optimiziranja poti, po
zaslužku pa sem že po nekaj mesecih prehitel prodajnike z večletnimi izkušnjami.
3. Ustanovitev fundacije za sinergijsko povezovalno delovanje vseh posameznikov ter organizacij iz
Slovenije, ki delujejo na področju razvoja osebne odličnosti, krožnega gospodarstva ter celostnega
zavedanja, izdaja tiskanega in spletnega imenika, ter predstavitev na blejskem Krogu prijateljstva.
2. Samostojno poučevanje Taijiquan oziroma Tai Chi borilne veščine v Kranju, Naklem in Tržiču,
izvajanje delavnic za vodilni sektor velikih slovenskih podjetij, predavanj, ter psiholoških terapetskih
storitev za zadovoljne stranke, ki so k meni prihajale tudi iz najbolj oddaljenih krajev naše države.
1. Zelo uspešno delo kot kreativni grafični oblikovalec za številne redne naročnike, izdelovalec spletnih
strani ter komercialni in poročni fotograf, tudi za mladoporočence iz tujine, na osnovi samostojnega
študija novih spletnih tehnologij ter dopisnega študija na New York Institute of Photography.

1994–2000

Vodenje ter inovativnost po zaključeni srednji šoli
3. Izumitev revolucionarne tehnologije digitalnega izsekovanja potiskanih nalepk poljubnih oblik, ki
sem jo pod okriljem Slovenske podjetniško inovacijske mreže predstavljal na sejmih inovacij doma
in v tujini, ter zanjo prejel naziv Mladi inovator, zlato in častno priznanje, ter tri bronaste medalje.
2. Vzpostavitev sistema kakovosti v našem družinskem podjetju z uvedbo inovativnega organiziranja
računalniških grafičnih datotek ter papirnatih delovnih nalogov, kar je omogočilo prihranek časa v
celotnem procesu proizvodnje, boljšo sledljivost ter enostavnejše fakturiranje.
1. Opravljen obrtni izpit za pripravo za tisk ter grafično oblikovanje ob navdušenju komisije OZS
z mojim naprednim znanjem med njihovem obiskom našega družinskega podjetja za vizualne
komunikacije, v katerega smo se preoblikovali zaradi prilagoditve na recesijo v jeklarski panogi.

1990–1994

Družinska inovativnost med srednješolskim študijem
3. Samoiniciativni študij informatike v računalniški učilnici med srednješolskim študijem do poznih
večernih ur, za katero mi je ravnatelj podaril lasten ključ, nato pa me izbral tudi kot edinega
predstavnika, da sem na sejmu šol demonstriral našo 3D digitalno knjižnico strojnih elementov.
2. Vzporedno z mojim srednješolskim študijem tudi razvoj revolucionarne tehnologije računalniško
krmiljenega izrezovanja samolepilnih folij na prvi tovrstni napravi, ki jo je oče opazil na sejmu inovacij
v Združenih državah, katerega se je udeležil kot predstavnik vodilnega sekorja Železarne Jesenice.
1. Delo že med mojim študijem za strojnega tehnika pri popoldanski obrti za izdelavi inovativnih
ekoloških izdelkov mojega očeta, ki je bil vodja ogromnega odpraševalnega filterskega sistema v
Železarni Jesenice, ter avtor številnih inovacij, s katerimi je tovarni omogočil miljonske prihranke.
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