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Diplomirao je 1998. godine na studiju strojarstva na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, na
smjeru Konstrukcije. U razdoblju 1999. - 2001. godine bio je konstruktor u tvrtki Uljanik TESU –
strojevi za zavarivanje iz Pule, 2001. - 2002. godine radio je u tvrtki INDI metal iz Vodnjana, gdje je
bio odgovoran za tehnički razvoj, 2001. - 2007. bio je voditelj proizvodnje u tvrtki Heli iz Pule i 2007.
- 2009. voditelj proizvodnje u tvrtki Rockwool-Adriatic iz Potpićana. Od 2009. godine radi u turističkoj
skupini Valamar Riviera, gdje je danas direktor Tehničkog odjela. Govori engleski i talijanski jezik.
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ENERGETSKI UČINKOVIT HOTELSKI KOMPLEKS NA KRKU
U ljeto prošle godine domaća turistička skupina
Valamar Riviera dovršila je projekt povećanja energetske učinkovitosti u hotelskom kompleksu ‘Corinthia’ u Baškoj na otoku Krku. Ukupna vrijednost
projekta iznosila je čak 10,6 milijuna kuna, od čega
su 5,4 mil. kuna bila bespovratna sredstva koje je
osiguralo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja..
U sklopu projekta zamijenjeni su dotadašnji kotlovi na loživo ulje i postojeći rashladnik i to visokoučinkovitim dizalicama topline zrak - voda. Uz to,
djelomično je osuvremenjen sustav klimatizacije
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zatvorenog bazena i zamijenjena vanjska rasvjeta,
pri čemu su ugrađene visokoučinkovite svjetiljke sa
svjetlećim diodama (LED).
Sve je to u skladu s Valamarovom strategijom velikih ulaganja u energetsku učinkovitost i projekte
zaštite okoliša. Uz to, tvrtka je uvođenjem 100%
električne energije iz obnovljivih izvora u okviru
projekta ZelEn smanjila izravnu i neizravnu emisiju
stakleničkih plinova za više od 70%.
U narednom razdoblju u planu je i dalje smanjivati
emisije stakleničkih plinova i obnovljivim izvorima
u potpunosti istisnuti loživo ulje iz uporabe.
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