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Izobrazba: 
Leta 1997 je zaključil študij na Uljanovski javni tehnični univerzi (diploma z odliko), smer 
Industrijsko in civilno gradbeništvo 
Leta 1997 - 2000 je bil na podiplomskem študiju na Znanstveno-raziskovalnem projektno-
konstruktorskem in tehnološkem  inštitutu za beton in armirani beton A.A. Gvozdeva  v Moskvi, 
smer  "Gradbene konstrukcije stavb in zgradb". Po zaključku študija je uspešno doktoriral 
(doktorat: Raziskava  napetostno-deformacijskega stanja cevnega betona na napetem 
cementu). 
 
Delovne izkušnje: 
Leta  1998 je bil predavatelj na Moskovski javni gradbeni univerzi, in sicer na oddelku 
Hidrotehničnih zgradb. Predaval je predmet Armiranobetonske konstrukcije. 
Leta 2001-2002 je delal  kot vodilni inženir na Znanstveno-raziskovalnem projektno-
konstruktorskem in tehnološkem  inštitutu za beton in armirani beton A.A. Gvozdeva. 
Leta  2002-2009  je delal kot vodja skupine inženirjev-konstruktorjev, glavni specialist, 
namestnik vodje oddelka Gradbene konstrukcije, vodja oddelka Gradbene konstrukcije  na 
projektnem inštitutu "Kurortprojekt" v Moskvi. 
Leta 2006 je ustanovil družbo z omejeno odgovornostjo Inforceproject, Moskva 
(www.inforceproject.ru), kjer je partner do danes 
Leta 2018 je ustanovil družbo z omejeno odgovornostjo Inforsprojekt, Ljubljana 
(www.inforsprojekt.si), kjer je direktor in glavni konstruktor do danes. 
Objavil je več kot 30 znanstvenih in tehničnih člankov in poročal na ustreznih konferencah.  
 
Avtor  projektov gradbenih konstrukciji  za unikatne objekte: 
- Štadion za svetovno prvenstvo v nogometu (FIFA) v Samari (razen konstrukcij pokritja) 
- Štadion za svetovno prvenstvo v nogometu (FIFA) vJekaterinburgu (razen konstrukcij pokritja) 
- Nogometni štadion na otoku Krestovski v Sankt-Peterburgu (konstrukcije tribun in prostorov 
pod tribunami nad zemljo) 
- Nogometni štadion Streljcova v Moskvi  
- Večnamenski kompleks   «IQ-Kvartal» v Moskovskem mednarodnem poslovnem centru 
«Мoskva-Siti» 



- Stolpnica večnamenskega kompleksa   «Lahta center» v Sankt-Peterburgu  
- Stolpnica Gazprom-centra v Minsku  
- Stolpnica"Čisti diamant" v Habarovsku 
- Olimpijska proga za sanke in bobe v Sočiju (Centerza sankanje "Sanke") 
- Velika olimpijska arena za hokej v Sočiju (Ledena dvorana "Boljšoj") 
- Stavba  vlade Moskovske regije 
- Pokriti center za drsanje v Kolomni 
- Stanovanjski kompleks "Donskoj olimp" v Moskvi 
- Hotel na rtu Burni  v Vladivostoku 
- Zdravilišče "Prometej" v Gelendžiku. 
Podrobne podatke o teh objektih najdete na  spletni strani www.inforceproject.ru 
 
Priznanja: 
Nagrajenec XVIII natečaja Ruske Akademije za arhitekturo in gradbeno znanost – Zlata kolajna 
Ruske Akademije za arhitekturo in gradbeno znanost avtorju najboljšega projekta leta 2014 – 
Olimpijske  ledene dvorane "Boljšoj" v Sočiju. 
Bronasta diploma Arhitektura - 2004  avtorju projekta Pokritega centra za drsanje v Kolomni. 
Bronasta diploma Arhitektura - 2006 avtorju projekta Trga Slavonske pismenosti v Hanta-
Mansijsku. 


