
ZAVOD ZA IHTIOLOŠKE IN EKOLOŠKE
RAZISKAVE REVIVO 

- pomoč pri pripravi projektnih prijav (idejna

zasnova, izdelava finančnega načrta, opisov akcij...)

- priprava strokovnih tekstov za projekte (Interreg,

Horizon 2020)

- terensko delo (popis ribjih vrst z metodo

elektroribolova, izlov invazivnih ribjih vrst, popis ribjih

habitatov, popis prečnih ovir na vodotokih, ...)

-  priprava znanstvenih člankov za širšo javnost (revija

Ribič)

- pomoč pri izvajanju izobraževalnih delavnic na

osnovnih šolah s tematiko vodnih ekosistemov

- pomoč pri vzpostavitvi mreže avtonomnih

vodomernih postaj (sestavljanje, namestitev,

reševanje problemov)

Nov 2020 - Maj 2021

UNIVERZA NA PRIMORSKEM - študentsko
PROJEKT LIFE EUROTURTLES 

- popis ulova ribičev na barki z namenom

spremljanja učinkovitosti ukrepov proti zapletanju

morskih želv v mreže

Jun 2019 - Avg 2019

JAN POTOČNIK ERZIN
D I P L O M I R A N I
B I O L O G  ( U N )

KARIERNI CILJ

Moja fascinacija z živimi

organizmi in njihovim življenskim

okoljem je nadaljevanje moje

strasti do akvaristike in

potapljanja na dah. Zato mi

kakršno koli delo, povezano z

njimi, ne predstavlja obveznosti,

pač pa veselje. 

KOMPETENCE

Vozniški izpit B kategorije

Izpit za voditelja čolna

Izpit za postajo VHF GMDSS

Izpit za izvajalca elektroribolova

Angleščina - Cambridge C2 proficiency

Nemščina - osnovno znanje

Hrvaščina - osnovno znanje

ArcGIS - osnovno znanje (izbirni predmet)

Excel - dobro znanje 

Word - dobro znanje

KONTAKT

jan.potocnik.erzin@gmail.com

070 550 869

Prešernov trg 3

1000 Ljubljana

- Pomoč na terenu v sklopu individualne naloge

(sodelovanje pri izlovu in popisu ribjih vrst)

Zavod za ribištvo Slovenije - prostovoljno

DELOVNE IZKUŠNJE

DODATNE IZKUŠNJE

IZOBRAZBA

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA (UNI LJ)

EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

- zagovor magistrske naloge jesen 2021

Podiplomski študij |  Okt 2017 - Sep 2021

BIOLOGIJA

Dodiplomski študij |  Okt 2013 - Sep 2017

MR. PET (PET NETWORK SI D.O.O.) - študentsko
ODDELEK AKVARISTIKE IN TERARISTIKE

- svetovanje strankam na področju ekologije

akvarijskega ekosistema, diagnosticiranje problemov

postavljenih sistemov strank

- skrb za vse organizme v poslovalnici 

Avg 2015 - Feb 2020

Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave
Revivo - prostovoljno


