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Dr. Majda Pavlin je raziskovalka na Oddelku za materiale (Laboratorij za cemente, malte in 

keramiko). Raziskovalno pot je začela na Insitutu Jožef Stefan, kjer je najprej kot študentka, nato 

kot mlada raziskovalka in sodelavka na projektih, delovala skoraj sedem let. V tem času je dobila 

ogromno izkušenj in znanja na področju analizne kemije težkih kovin, predvsem živega srebra. Za 

doktorsko nalogo se je ukvarjala s stabilnostjo in identifikacijo živosrebrovih spojin v različnih 

trdih matricah, kot so sadra, pepeli iz termoelektraren, sedimenti, idr. Osredotočila se je predvsem 

na kemijo živega srebra v razžvepljevalni napravi in posledično spojine, ki nastanejo v sadri, ki 

nastane kot stranski produkt razžvepljevanja v termoelektrarnah. Doktorirala je leta 2018 na 

Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, pod mentorstvom prof. dr. Milene Horvat. V letu 

2019 se je zaposlila na Zavodu za gradbeništvo Slovenije, na projektu Wool2Loop, kjer se 

intenzivno ukvarja z razvojem recepture za fasadne plošče, ki se bodo v pilotni fazi izdelovale v 

podjetju Termit d.d. Postopek priprave bazira na procesu alkalne aktivacije kamene in steklene 

volne z alkalijskimi aktivatorji, kot sta natrijev hidroksid in vodno steklo. Majda sodeluje tudi v 

nacionalnem ARRS projektu (J2-9197), kjer se ukvarja z razvojem alternativnih aktivatorjev iz 

različnih odpadkov, med drugim tudi iz steklene in kamene volne.  

Izobrazba: 

2018: doktorica znanosti, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana 

2012: univ. dipl. kem., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  

Zaposlitev:  

od 2019 dalje: Asistentka z doktoratom, Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) 

2012 – 2018: Mlada raziskovalka, Odsek za znanosti o okolju, Institut Jožef Stefan 

Sodelovanje v mednarodnih in nacionalnih projektih:  

- Wool2Loop (2019-2022): Mineral wool waste back to loop with advanced sorting, pre-

treatment, and alkali activation 
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- J2-9197 (2018 – 2021): Sinteza in karakterizacija alkalijsko aktiviranih pen na osnovi 

odpadnih materialov  

- PR-08286 (2017-2020): EMPIR - MercOx; Metrology for oxidised mercury  

- PR-05880: Izvajanje kemijskih analiz kovin v pridobljenih vzorcih preiskovancev 

- PR-06150 (2014-2017): EMRP - MeTra; Traceability for Mercury Measurements 

- L2-6778 (2014-2017): Primerjalna študija ekosistemskih storitev in upravljanja v kontrastnih rečnih 

sistemih Slovenije. 

Ostale aktivnosti, ki so posredno povezane z raziskovanjem in znanostjo: 

2012 – 2017: članica študentskega sveta Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana 

(predstavnica študijske smeri Ekotehnologija); predsednica študentskega sveta v letih 2015-2017. 

Od 2016 dalje: aktivna članica ekipe zavoda Znanost na cesti, ki se ukvarja s promocijo znanosti 

v Sloveniji. V letu 2019 je delovanje zavoda razširila v Kranj, v mestno knjižnico, kamor enkrat 

mesečno povabi različne predavatelje z zanimivimi tematikami. Skupaj s prof. dr. Sašo Novak, 

idejno vodjo projekta, sta v letu 2016 organizirali prvi slovenski ˝Znanstveni slam˝. 

Od 2016 dalje: članica društva Mlada akademija (bivše Društvo mladih raziskovalcev Slovenije) 

in hkrati del nadzorne komisije društva (od leta 2017 dalje). Društvo se ukvarja predvsem s 

problematiko mladih raziskovalcev in raziskovalcev na začetku kariere, organizira različne 

dogodke, kot je npr. Mentor leta, ter zastopa interese mladih v znanosti in visokem šolstvu.  

Organizacija konferenc in različnih dogodkov: 

- Organizacija štirih Študentskih konferenc Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, 

kjer je med drugim uvedla tudi kratke ¨elevator pitche˝ na način, ki je razumljiv širši 

javnosti (študenti so imeli pripravljalne delavnice skupaj z različnimi novinarji, ki so jim 

pomagali predstaviti tematiko na način, ki je razumljiv in hkrati zanimiv za publiko). 

- Pomoč pri organizaciji mednarodne konference ˝3rd Central and Eastern European 

Conference on Thermal Analysis and Calorimetry˝, ki je potekala leta 2015 v Ljubljani na 

Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. 

Publikacije: 

Je avtorica oziroma soavtorica 12 znanstvenih člankov in številnih konferenčnih prispevkov. 

Podatki o celotni bibliografiji so na voljo v sistemu COBISS: 

https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20200521_214624_35473.html 

Ostalo: 

Znanje jezikov: Slovenščina, Angleščina, Nemščina (osnove), Hrvaščina 

(osnove) 

Računalništvo:  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 
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Hobiji:   

 
 

 

 


