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Rojen leta 1960, diplomiral iz fizike na Univerzi v Ljubljani, magistriral iz biofizike na
Univerzi v Zagrebu in doktoriral iz fizike na Univerzi v Ljubljani leta 1987.
V poklicnem življenju je delal na področjih raziskovanja (znanstveni svetnik), poučevanja
(redni profesor) in vodenja.
Kot raziskovalec je 15 let deloval na Institutu »Jožef Stefan«, nekaj let na Inštitutu za
radiologijo Kliničnega centra Ljubljana, Fakulteti za management Univerze na Primorskem
in na zavodu InnoRenew. Dve leti je raziskovalno preživel v ZDA na Univerzi v IIIinoisu Urbana Champaign in Univerzi v Kaliforniji -San Francisco.
Objavil večje število publikacij, ki so doživele mednarodni in domači odmev. Kot pedagog
je dve leti poučeval na osnovni šoli, eno leto na srednji šoli in nekaj let v okviru dopolnilnih
zaposlitev na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, Mednarodni fakulteti za
družbene in poslovne študije in Univerzi na Primorskem.
Vodstvena dela (17 let) so obsegala mesta državnega sekretarja na Ministrstvu za znanost
in tehnologijo, ministra za obrambo, veleposlanika v Ruski federaciji in direktorja Javne
agencije za raziskovalno dejavnost. V okviru mednarodnih obveznosti je bil podpredsednik
Evropske znanstvene fundacije in je član mednarodne inženirske akademije.
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