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DELOVNE IZKUŠNJE

11. 5. 2016–v teku Frontend Spletni Razvijalec
D.Labs d.o.o.
Dunajska, Ljubljana (Slovenia) 

Pri D.Labs sem sodeloval na večih projektih za našo največjo stranko - Business of Fashion. Ti 
projekti so vključevali izgradnjo platforme za spletne tečaje (BoF Education), izgradnjo sistema za 
naročnino na spletne vsebine (BoF Professional Membership), izdelavo hibridne mobilne aplikacije, in
izdelavo nove platforme BoF Community. Pri tem sem uporabljal programske jezike JavaScript, 
HTML, (S)CSS, TypeScript, Twig, in uporabljal tehnologije kot so AngularJS, Angular (2, 4, 5, 6), Ionic 
2, Angular Material, Twitter Bootstrap (3 in 4), gulp, webpack, git, npm, docker, REST, GraphQL + 
Apollo, in mnoge druge.

11. 11. 2014–30. 6. 2017 C#/.NET Full Stack Spletni Ravijalec
Empire24, Lendava (Slovenija) 
http://empire24.co 

V samostojnem projektu sem ustvaril znamko Empire24 in njen prvi produkt – Linkr. Kot rezultat je bil 
razvit dvo-nivojski sistem. Na strežniški strani je bil razvit REST API z uporabo .NET WebApi 2 in 
programskega jezika C#. Za hranjene podatkov se uporablja SQL/Azure Server, komunikacija s 
katerim poteka preko EntityFramework Code-First pristopa. Na odjemalčevi strani pa je bila razvita 
spletna aplikacija na podlagi HTML5, CSS3 in SASS, JavaScript in AngularJS 1.x. V sistemu je 
uporabljenih tudi veliko odprtokodnih knjižnic ena največjih je Material Angular. Implementacija je 
potekala najprej v Visual Studio 2013 in nato v 2015. Za kontrolo verzij je bil najprej uporabljen sistem 
Mercurial (Hg), ki je bil kasneje zamenjan za Git z uporabo pristopa GitFlow. Celotna rešitev je 
nameščena v oblaku z uporabo Microsoft Azure. Pri razvoju so bila uporabljena tudi orodja kot NPM, 
Bower in Gulp, medtem kot se za dostavo aplikacij v produkcijsko okolje uporablja Visual Studio 
Online Build (continuous deployment).

25. 1. 2012–10. 11. 2014 Microsoft Dynamics NAV ERP razvijalec
Adacta d.o.o., Ljubljana (Slovenija) 

Večino svojega časa pri Adacti sem sodeloval na velikem projektu za eno stranko. Project je bil razvit 
v NAV 2009. Moje zadolžitve so vključevale različne dodelave po zelji stranke v vseh predelih NAV - 
od izdelave novih ali predelave že obstoječih poročil do spreminjanje delovanja ključnih 
funkcionalnosti. Ena mojih največjih zadolžitev pa je bila izdelava in vodenje migracije podatkov iz 
starega sistema stranke v NAV.

Del moje zaposlitve pri Adacti sem bil tudi član podporne ekipe za obstoječe stranke. Sodeloval sem 
pri reševanju težav pri obstoječih implementacijah NAV, izdelavi novih funkcionalnosti in nadgradnji na
novejše NAV različice.

1. 4. 2009–12. 12. 2010 PHP Full Stack spletni razvijalec
Plenum, Kopač & Modic d.n.o., Ljubljana (Slovenija) 

Moja glavna zadolžitev je bil razvoj dinamičnih spletnih strani za naročnike. Razvoj posamezne strani 
je vključeval razrezom Photoshop dizajna v HTML/XHTML z uporabo tehnologij CSS in jQuery. 
Razvoj funkcionalnosti za posamezno spletno stran je temeljil na hišnem CMS sistemu z uporabo 
tehnologij PHP in MySQL.

Moje preostale naloge so vključevale vzdrževanje in nadgradnja že obstoječih spletnih strani. 
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Opravljal sem tudi SEO optimizacijo ter sodeloval pri razvoju hišnega CMS sistema.

15. 6. 2010–5. 11. 2010 Joomla spletni razvijalec
Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Maribor (Slovenija) 

Za Fakulteto za naravoslovje in matematiko v Mariboru sem razvil sistem za oddajo in ocenjevanje 
povzetkov za 11. evropsko konferenco o tekočih kristalih (ECLC2011, European Conference on Liquid
Crystals 2011). Naročnik je imel že postavljeno spletno stran na osnovi CMS sistema Joomla, kot 
rešitev sem tako razvil dvodelni vtičnik. Osnovna različica sistema je bila razvita do v juniju 2010, na 
željo naročnika pa sem kasneje razvil še nekaj dodatne funkcionalnosti.

14. 8. 2004–12. 1. 2007 C#/.NET razvijalec
Agito d.o.o., Ljubljana (Slovenija) 

Z uporabo C# in .NET framework-a 2.0 sem, v Visual Studiu 2003 in 2005, kot član razvojne ekipe, 
razvijal poslovne Windows in ASP.NET spletne aplikacije. Le-te so bile navadno informacijski sistemi 
izdelani po naročilu strank. V vsaki od teh aplikacij se je za hranjenje podatkov uporabljal SQL Server.

1. 9. 2002–20. 5. 2005 Spletni razvijalec
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Ljutomer (Slovenija) 

Kot član šolske računalniške ekipe sem sodeloval pri razvoju in vzdrževanju šolske spletne strani.

IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE

1. 10. 2005–10. 10. 2011 Univerzitetni diplomirani inženir Računalništva in Informatike Raven 6 EOK

Fakulteta za Računalništvo in Informatiko, Ljubljana (Slovenija) 

1. 9. 2001–20. 5. 2005 Gimnazija Raven 3 EOK

Gimnazij Franca Miklošiča Ljutomer, Ljutomer (Slovenija) 

1. 9. 1993–24. 6. 2001 Osnovna šola Raven 1 EOK

Dvojezična Osnovna Šola I Lendava, Lendava (Slovenija) 

KOMPETENCE

Materni jezik slovenščina

Tuji jeziki RAZUMEVANJE GOVORJENJE PISNO SPOROČANJE

Slušno razumevanje Bralno razumevanje
Govorno

sporazumevanje
Govorno sporočanje

angleščina C2 C1 C1 C1 C1

srbščina B1 B1 B1 B1 B1

hrvaščina B1 B1 B1 B1 B1

madžarščina A2 A1 A1 A1 A1

nemščina A1 A1 A1 A1 A1

Stopnja: A1 in A2: Osnovni uporabnik - B1 in B2: Samostojni uporabnik - C1 in C2: Usposobljeni uporabnik
Skupni evropski jezikovni okvir 

Vozniško dovoljenje B
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