Curriculum vitae

OSEBNI PODATKI

Marčeta Bojan
+386 (0)1 2443411
bojan.marceta@zzrs.si
Državljanstvo slovensko

DELOVNE IZKUŠNJE
1.1 1995 – 31.12 2002

Biolog/Biologinja
Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana (Slovenija)

1.1 2003 – v teku

Vodja Oddelka za morsko ribištvo
Zavod za ribištvo Slovenije
Sp. Gameljne 61a SI-1211 Ljubljana (Slovenija)
http://www.zzrs.si/
Vrsta dejavnosti ali sektor Strokovne, Znanstvene In Tehnične Dejavnosti

IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE
18.9 1985 – 16.12 1994

univerzitetni diplomirani biolog
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana (Slovenija)

KOMPETENCE
Materni jezik

slovenščina

Drugi jeziki

RAZUMEVANJE

GOVORJENJE

PISNO SPOROČANJE

Slušno razumevanje

Bralno razumevanje

Govorno
sporazumevanje

Govorno sporočanje

angleščina

C1

C1

B2

B1

B2

italijanščina

C1

C1

B2

B2

B1

C2

C2

C1

C2

B2

hrvaščina

Stopnja: A1/A2: Osnovni uporabnik - B1/B2: Samostojni uporabnik - C1/C2: Usposobljeni uporabnik
Skupni evropski jezikovni okvir

Komunikacijske kompetence
Organizacijske/vodstvene
kompetence
Strokovne kompetence

Druga izobraževanja:
▪ Izpit po programu usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova (MKGP, 21.9.2011)Uvod v
ArcGIS I (GISDATA, 29.–30.11.2007)
▪ Tečaj o odgovornem upravljanju ribištva - drugi modul (FAO-AdriaMed, 12.-16.12.2005)
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▪ Tečaj o odgovornem upravljanju ribištva - prvi modul (FAO-AdriaMed, 12.-16.9.2005)
▪ Izpit za izvajalca elektroribolova (RZS, 19.3.2005)
▪ Tečaj o populacijski dinamiki in ocenjevanju staležv (FAO-AdriaMed, 10.-29.9.2001)
Sodelovanja v mednarodnih organizacijah in/ali projektih:
▪ FAO AdriaMed (Scientific Cooperation to Support Responsible Fisheries in the Adriatic Sea; od leta
2000)
▪ MEDITS (Mediterranean Trawl Survey Programme; od leta 1995)
Posebne izkušnje:
▪ Udeležba pri treh kratkoročni projektih (Turkey/EuropeAid/1 17294lDlSVlTR, Turkey/TR03-AG-01,
Turkey/TR07-lB-AG-01 (TIFSA)) v okviru tesnega medinstitucionalnega sodelovanja za podporo
turškim organom oblasti pri prilagajanju njihovega morskega ribiškega sektorja zahtevam skupne
ribiške politike (2004-2010)
Imenovanja v mednarodne organizacije, delovna telesa, komisije, ipd.:
▪ Član delovne skupine za pripravo Operativnega programa za razvoj ribištva v RS za obdobje 20142020 (MKO, 15.4.2013)
▪ Nacionalni koordinator mednarodne raziskava s pridneno vlečno mrežo v Sredozemlju (MEDITS,
29.5.2011)
▪ Član upravnega odbora mednarodne raziskava s pridneno vlečno mrežo v Sredozemlju (MEDITS,
29.5.2011)
▪ Član delovne skupine za pripravo izhodišč osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o morskem ribištvu (MKGP 21.4.2010)
▪ Član Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013
(Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 09.03.2009
▪ Član izpitne komisije za opravljanje izpitov po programu usposabljanja za izvajanje gospodarskega
ribolova (MKGP, 13.2.2007)
▪ Namestnik predsednika Sveta Zavoda za ribištvo Slovenije (27.9.2005-5.11.2009)
▪ Član delovne skupine za pripravo osnutka predloga novega zakona o morskem ribištvu (MKGP
25.3.2005)
▪ Član delovne skupine za pripravo nacionalnega strateškega načrta za razvoj morskega in
sladkovodnega ribštva in operativnega programa v programskem obdobju 2007-2013 (MKGP
16.3.2005)
▪ Član delovne skupine za pripravo Nacionalnega plana, kot ga predvideva Uredba št. 1543/2000
(ZZRS 7.3.2005)
▪ Član komisije za izvedbo javnega razpisa in piprave predloga upravičencev v okviru Enotnega
programskega dokumenta v letu 2005 (MKGP 25.2.2005)
▪ Nadomestni član izpitne komisije za opravljanje izpitov po programu usposabljanja za izvajanje
gospodarskega ribolova (MKGP, 9.11.2004)
▪ Član strokovne komisije za odpiranje vlog prispelih na javni razpis za sofinanciranje naložb v
posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov za leto 2004 (MKGP 21.7.2004)
▪ Registrirani uporabnik FIDES II pri Evropski komisiji, Generalni direktorat RIBIŠTVO (Evropska
komisija, 10.6.2004)
▪ Ekspert Republike Slovenije, ki lahko sodeluje pri delu odbora STECF (Znanstveni, tehnični in
gospodarski odbor za ribištvo; MKGP 15.3.2004)
▪ Član posebne strokovne skupine, za pripravo s hrvaško stranjo usklajenih predlogov s področja
ribištva za Stalno mešano komisijo (MKGP 28.11.2001)
▪ Član komisije za pripravo predloga pravilnika o kakovosti rakov, školjk, morskih ježkov, žab, polžev
in njihovih izdelkov (MKGP 8.7.1999)
Pooblastila:
▪ Pooblastilo za opravljanje presoje tveganja za naravo pred naselitvijo ali doselitvijo tujerodnih
prostoživečih rastlin in živali v naravo ali gojitvijo tujerodnih prostoživečih živali (MOP, ARSO, št.
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35600-89/2007-2, 14.2.2008)
Druga znanja:
▪ Načrtovanje in razvijanje podatkovnih zbirk

Računalniške kompetence

Urejanje besedil: MS Word, OO Writer, ipd.: napredno
Razpredelnice: MS Excel, OO Calc, ipd.: napredno
Predstavitve: MS PowerPoint, OO Impress, ipd.: funkcionalno
Risanje/Grafika: MS Visio, OO Draw, CorelDraw, ipd.: funkcionalno
Podatkovne zbirke: MS Access, OO Base, PostgreSQL: napredno

DODATNI PODATKI
Reference

Osebna bibliografija:
COBISS
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