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Državljanstvo hrvaško in slovensko 

 
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE  

 

2011–2014 diplomirani kemik (UN)  

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer Kemija 
 široko znanje na glavnih področjih kemije s poudarkom na praktične veščine za 

samostojno delo v kemijskem laboratoriju. Strokovni predmeti: principi zelene kemije, 
kemija heterocikličnih spojin, sintezna organska kemija. 

 

DELOVNE IZKUŠNJE  

 

KOMPETENCE  

 

 

 

            2017– asistent  

Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij, smer Krasoslovje 

  poglobljeno znanje in razumevanje krasa in procesov na krasu s poudarkom na 
speleologiji, geomorfologiji, podzemni klimi, hidrogeologiji in geokemiji. 

 

2014–2017 magister kemije  

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer Kemija 

 poglobljeno znanje in razumevanje anorganske, fizikalne in analizne kemije s 
poudarkom na praktičnem delu, sintezni organski kemiji in molekulskemu modeliranju. 

2007–2011 Srednja šola: Gimnazija Andrije Mohorovičića, Reka (Hrvaška)  

 udeležba na regionalnih in državnih tekmovanjih iz kemije v letih 2008. - 2011.  

Oktober 2017– Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Postojna – mladi raziskovalec 
Izvajanje meritev in monitoring fizikalnih in kemijskih parametrov v Postojnski jami. Preučevanje 
podzemne klime, zakrasevanja in geokemije prenikajoče vode. Interpretacija in objavljanje 
rezultatov. 

Februar 2017 Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Postojna – študentska praksa  
Merjenje fizikalnih parametrov vode in zraka, vzorčevanje vodnih in kamninskih vzorcev, 
priprava vzorcev in izbira primernih metod kemijskih analiz, opravljanje kemijskih analiz, 
interpretacija in ovrednotenje rezultatov. 

Materni jezik hrvaščina, slovenščina 

Tuji jeziki RAZUMEVANJE GOVORJENJE PISNO SPOROČANJE 

angleščina odlično odlično odlično 

Organizacijske/vodstvene 
kompetence 

V letu 2015 sem bil izvoljen na mesto predsednika jamarskega društva. Na tej funkciji sem dobil 
priložnost voditi in organizirati večino dogodkov in aktivnosti društva: jamarske raziskovalne 
odprave, osnovne tečaje speleologije, jamarske taborje in ekspedicije,  razstave, publiciranje v 
jamarskih časopisih ipd. Od leta 2017. sem član izvršnega odbora Hrvatskoga speleološkog 
saveza (HSS). 

Strokovne kompetence  Izkušen jamar. Z jamarstvom se aktivno ukvarjam od leta 2007. Leta 2013 sem pridobil naziv 
"speleolog". Aktivno sodelujem z ostalimi jamarji in raziskovalci krasa na Hrvaškem in v 
Sloveniji. 
 



 

 

 

  

 Dobro poznavanje fotografske tehnike. Fotografije pogosto objavljam v publikacijah, spletu in 
razstavah. 

Digitalna pismenost  MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) – dobro poznavanje 
 Programi za obdelavo fotografij v RAW formatu – redna uporaba 
 GIS programi za obdelavo prostorskih podatkov (QGIS) – redna uporaba 
 Program za grafično oblikovanje (Adobe Illustrator) – redna uporaba za izdelavo jamskih 

načrtov, plakatov in letakov za razstave ipd. 

Vozniško dovoljenje B kategorija 

Dodatni podatki Za vse dodatne informacije in priporočila vam stojim na voljo. 


