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Poklicne izkušnje
Od leta 2010 do danes
Prenos inženiringa in proizvodnje iz Nemčije v Ribnico
•
•

ekspanzija podjetja YASKAWA RISTRO v Ribnici
izvedba 2 Mio EUR vredne investicije; podpora JAPTI-ja v višini 30%

Od leta 2009 do danes
Član upravnega odbora YASKAWA EUROPE, Nemčija
Od februarja 2010 do danes
Direktor firme YASKAWA CZECH s.r.o. v Pragi
•

vodenje ekipe 10 ljudi

Od leta 1996 do danes
Direktor proizvodnje firme YASKAWA RISTRO, Lepovče 23, 1310 Ribnica
•
•
•

podjetje je konec septembra leta 2011 zaposlovalo 80 ljudi
dejavnost: organizacija proizvodnje robotskih celic in orodij za evropsko avtomobilsko
industrijo
leta 1996 ustanovitev proizvodnje firme za proizvodnjo robotskih celic in linij YASKAWA
RISTRO d.o.o. in selitev iz Ljubljane v Ribnico
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Od leta 1990 do danes
Direktor firme MOTOMAN ROBOTEC RISTRO, Lepovče 23, 1310 Ribnica
•
•
•

leta 1990 ustanovitev mešanega podjetja za industrijsko robotizacijo MOTOMAN ROBOTEC
d.o.o. – z nemško firmo MOTOMAN ROBOTEC GMBH iz Münchna
vodenje manjše skupine 5 ljudi
delo v funkciji managerja, prodajnega inženirja, projektanta in vodje projektov: od
predlagane rešitve do kalkulacije in ponudbe ter nato do priprave pogodbe in realizacije
robotskih celic in montažnih linij

Od leta 1988 do leta 1990
ISKRA AVTOMATIKA TOZD AVN v stečaju
•
•

vodja oddelka in član stečajne skupine za SIA – sistemi za industrijsko avtomatizacijo
vodenje skupine 20 ljudi, sanacija in zaključevaje nedokončanih projektov doma in v bivši
Sovjetski zvezi

Rezultat: po 100% poplačilu vseh upnikov, skupaj s priznanimi zamudnimi obresti, smo se na
koncu stečajnega postopka soočili z viškom stečajne mase!
Od leta 1986 do leta 1988
ISKRA AVTOMATIKA, TOZD AVN
•
•

vodja projektov in samostojni projektant na področju avtomatizacije varjenja
projektiranje in vodenje projekta za varjenje naftovodov po različnih tehnoloških postopkih v
iranskem mestu Arak

Od leta 1985 do leta 1988
ISKRA AVTOMATIKA, TOZD SISTEMI
•
•
•
•

projektant na področju avtomatizacije varjenja
dela in naloge na področju avtomatizacije varjenja pod praškom
poizkus robotizacije varjenja cistern v podjetju Vozila Gorica
sodelovanje pri projektu JUROB (razvojni projekt Jugoslovanska robotika, podprt s strani
takratne države)
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Služenje vojaškega roka
1983 – 1984
•

šola za rezervne oficirje, Zagreb in Koprivnica

Izobrazba
1977 – 1983
•

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, smer univerzitetni študij, naziv: univ. dipl. ing

1977
•

matura na klasični gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani

Dodatne kvalifikacije
1987
•

strokovni izpit iz strojne stroke za vodje projektov pri Inženirski zbornici Ljubljana

Znanje tujih jezikov
•
•
•
•
•

angleščina: aktivno – tekoče
nemščina: aktivno – tekoče
francoščina: solidno
italijanščina: osnovno znanje
srbščina in hrvaščina: aktivno

Obvladovanje računalniških orodij
Word, Excel, PowerPoint, MS Project
Dodatna strokovna znanja
Številna specifična izobraževanja in šolanja s področja programiranja robotov
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Hobiji in dobrodelne dejavnosti
1999
•

ustanovil in bil prvi predsednik Lions kluba Ribnica

Od leta 1982
•
•

učitelj smučanja z mednarodno licenco
med študijem 4 sezone poučeval smučanje v Treh dolinah v Franciji – Menuires

Od leta 1980
•
•

učitelj wind surfinga
3 sezone vodil šolo wind surfanja v Katoru – Umag

1974, 1975, 1976
•

med počitnicami delal kor receptor v slovenskem študentskem domu Korotan na Dunaju

Pomembnejša referenca iz zasebnega življenja
Uspešna obnova najlepše secesijske stavbe v Ljubljani, Palače Urbanc.
Pred leti je imela v njej svoje prostore blagovnica Centromerkur, zdaj, ko je stavba zasijala v
prvotnem prestižu, pa v njej korak z mondeno Evropo lovi Galerija Emporium.
•
•
•

izvedba investicije in vodenje projekta
projekt je bil še posebej zahteven z vidika najvišje stopnje spomeniške zaščite, kar je
pogojevalo tesno sodelovanje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, Restavratorskim
centrom in Ministrstvom za kulturo
sama investicija je bila skupaj z aktivnim vodenjem projekta obnove izjemen in enkratni izziv

Hubert Kosler, univ.dipl.ing
V Ljubljani, 12. oktobra 2011
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