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IME IN PRIIMEK  MITJA PRELOVŠEK 
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TELEFON  05/ 700 19 42 

ELEKTRONSKA POŠTA  mitja.prelovsek@zrc-sazu.si 
 

DATUM ROJSTVA  3.12.1980 
 

IZOBRAZBA 
  

NAZIV  doktor znanosti (krasoslovje) 
   

OBDOBJE DODIPL. ŠTUDIJA  1999 - 2004 
USTANOVA  Univerza v Ljubljani 

Filozofska fakulteta 
Oddelek za geografijo 
Smer: raziskovalna/enopredmetna; usmeritev Geografija krasa in Varstvo geografskega okolja 

 
 

OBDOBJE PODIPL. ŠTUDIJA   2004 – 2009 
USTANOVA  Univerza v novi Gorici 

Fakulteta za podiplomski študij 
Podiplomski študijski program Krasoslovje 

 

DELOVNE IZKUŠNJE 
  

OBDOBJE   NOVEMBER 2004 – 2011 
IME IN NASLOV DELODAJALCA  Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, 6230 Postojna 

DELOVNO MESTO  Asistent z doktoratom 
PODROČJA DELA  • Delo na doktorski disertaciji (Present-day speleogenetical processes, factors and features in 

epiphreatic zone; Recentni speleogenetski procesi, dejavniki in oblike v epifreatični coni), 
• sodelovanje pri pripravi naravovarstvenih pogojev za koncesijo pri upravljanju s Postojnskim 

in Predjamskim jamskim sistemom (naravovarstveni pregled ter fotodokumentacija jame), 
• sodelovanje pri pripravi Okoljskega poročila za širitev igrišča za golf Lipica (nosilec in avtor 

poglavja o vplivu na tla), 
• sledenje podzemnega toka Farovščice – vpliv gradnje čistilne naprave Fara pri Novi vasi na 

Blokah na Križno jamo in bližnje podzemlje (2007-2008), 
• priprava strokovnih (naravovarstvenih) podlag za turistično ureditev jame Dong Tien v 

osrednjem Vietnamu (2009), 
• meritve vpliva turističnega obiska na obrabo sigovih pregrad v Križni jami (2006 - ), 
• priprava mednarodnih srečanj (Mednarodna krasoslovna šola »Klasični kras«), 
• ocena vpliva gradnje in obratovanja hitre železniške povezave Divača-Koper na kras (2009), 
• organizacija številnih aktivnosti v okviru Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 

2007-2013 (projekt Karst Underground Protection; 2009-2011), 
• aktivno sodelovanje pri snemanju izobraževalno-dokumentarnega filma Načrti podzemlja 

(režiser J. Strle, 2011) 
• izdelava strokovnega krasoslovnega mnenja za predvideni Center varne in športne vožnje 

Greben (materija, Matarsko podolje; 2011), 
• medijska izpostavljenost. 

   
 



   

   
OSTALA ZNANJA IN SPOSOBNOSTI 

 
 

MATERIN JEZIK  slovenski jezik 
 

ZNANJA OSTALIH JEZIKOV  angleški jezik (aktivno; vsakodnevna uporaba), nemški jezik (pasivno; redka uporaba) 
 

 
TEHNIČNE SPOSOBNOSTI 

 
 • Windows 7 (odlično), 

• MS Office (Word, Excel, PowerPoint, deloma Access; odlično), 
• dobro poznavanje GIS (ArcGIS, Idrisi, Surfer, Didger; odlično), 
• Corel Draw (odlično), 
• InDesign (osnovno), 
• Adobe Premiere (osnovno), 
• HTML language (osnovno). 

 
ZANIMANJA V PROSTEM ČASU 

 
 • jamarstvo (predsednik Društva za raziskovanje jam Ljubljana, raziskovanje nižinskih in 

visokogorskih jam do globine -1.250 m), 
• geomorfologija (član Nadzornega odbora in urednik spletne strani Geomorfološkega društva 

Slovenije (http://www.geomorfolosko-drustvo.si/), 
• prizadevanja za zaščito naravnega okolja, 
• spremljanje razvoja raziskovalne dejavnosti (vede o okolju) in razvoja informacijske 

tehnologije (strojni in programski del), 
• šport (planinarjenje, tek (dvakratna udeležba na Ljubljanskem maratonu-42 km), 

kolesarstvo). 
 

OSEBNE LASTNOSTI 
 

 • Prilagodljiv, 
• aktiven, 
• potrpežljiv, 
• pripravljen pomagati. 

 
 

 


