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Europass  
življenjepis  

 

  

 
Osebni podatki 

 

 
Priimek / Ime 

 
Marko Fičur 

 
Naslov 

 
Tartinijeva 16, SI-6310 Izola 

Telefon Prenosni telefon: +386 31796596   

E-pošta marko.ficur@gmail.com 

 
 

Državljanstvo Slovensko 

Datum rojstva 22. 04. 1990 

Spol Moški 

 
 

  
  

 
Delovne izkušnje 

 

 

  

Obdobje 
 

Zaposlitev ali delovno mesto 
 

Glavne naloge in pristojnosti 
 
 
 
 
 
 
                      Naziv in naslov delodajalca 
 
 
                         Vrsta dejavnosti ali sektor 

September 2012 – december 2012 
 
Študentska praksa (vzdrževalec) 
 

- Merjenje in računanje zagonskih tokov 
- Programiranje in pobiranje podatkov iz frekvenčnikov 
- Menjava okvarjenih elementov na napravi 
- Spoznavanje delovnih pripomočkov kot recimo merilnik omrežja 
- Vlečenje UTP kablov za notranjo mrežo podjetja 

- Računanje stroškov, ki ga ima podjetje za proizvodnjo pare 
 
  Droga Kolinska, d.d. (enota Izola) 
  Kolinska ulica 1, SI - 1544 Ljubljana 
 
  Živilsko-predelovalna industrija 

 
 

 

Obdobje 
 

 
Zaposlitev ali delovno mesto 

 
                    Glavne naloge in pristojnosti 
 
 
 
 
 
 

 

 Avgust 2011 – avgust 2012 
  
 
 Študentsko delo (receptor, bankir,službeni prevoz gostov) 
 

- Prevoz gostov s službenim vozilom 
- Sprejem in registracija gostov 
- Usmerjanje in informiranje gostov 
- Sprejem in izdaja denarja 
- Zaključevanje in odpiranje blagajne 
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                      Naziv in naslov delodajalca 
 
 

Vrsta dejavnosti ali sektor 
 

 
 

Obdobje 
 

Zaposlitev ali delovno mesto 
 

Glavne naloge in pristojnosti 
 
 
 
 

 

  Bernardin Arkade, d.o.o. 
  Obala 2, 6320 Portorož 
 
  Prirejanje posebnih iger na srečo 
 
  
 
  Julij 2007 - avgust 2007, julij 2008 - avgust 2008 
 
  Obvezna praksa štipendista (vzdrževalec) 
   

- Vzdrževanje in nadzor dvigal 

- Menjava okvarjrnih delov strojev in naprav 
- Spoznavanje načtrov elektro omaric na dvigalih 
- Odpravljanje napak med delovanjem delovnih strojev  

Naziv in naslov delodajalca 
 
 

Vrsta dejavnosti ali sektor 
 
 
 

Luka Koper, d.d.  
Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper 
 
Pristaniški in logostični sistem 
 

Obdobje 
 

Zaposlitev ali delovno mesto 
 

Glavne naloge in pristojnosti 
 
 
 
 

Naziv in naslov delodajalca 
 

 
Vrsta dejavnosti ali sektor 

01.04.2013  - 01.11.2019 
 
Referent za meritve 
 

- Meritve kakovosti električne energije 
- Meritve ozemljitvenih upornosti, okvarnih zank, izolacijske upornosti… 
- Iskanje in trasiranje električnih vodov 
- Izvajanje kvalitativne in kvantitativne analize s termo kamero 

 
Elektro Primorska d.d.  
Ulica 15. Maja 15, 6000 Koper 
 
Oddelek za obratovanje in vzdrževanje Koper 

 
 
 

Obdobje 
 

Zaposlitev ali delovno mesto 
 

Glavne naloge in pristojnosti 
 
 
 
 
 

 
 
 

Naziv in naslov delodajalca 
 
 

Vrsta dejavnosti ali sektor 
 

 
 

 
 

 
 
 

01.11.2019  - V teku 
 
Referent za obratovanje in vzdrževanje 
 

- Delo z notranjimi strankami (npr. izdelava letnega načrta vzdrževanja) 
- Reševanje reklamacij in sporov (npr. reševanje pritožb odjemalcev) 
- Organiziranje (npr. dela z UDO pri večjih okvarah EES) 
- Delo z zunanjimi strankami (npr. prijavljanje škod zavarovalnici, izdajanje projektnih pogojev in 

soglasij za posege v varovalna območja EEN) 
- Planiranje (npr. tehničnih pogojev za izdajo soglasij za posege v prostor) 
- Kontrola, nadziranje postopkov in procesov ter vzdrževanje (npr. izvajanje nadzora pri 

vzdrževalnih delih) 
 
Elektro Primorska d.d.  
Ulica 15. Maja 15, 6000 Koper 
 
Oddelek za obratovanje in vzdrževanje Koper 
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Izobraževanje in usposabljanje 
 

 

Obdobje 
 

01/9/2009 do 09/07/2015 

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

- Aplikativna elektrotehnika, smer Energetska tehnika in avtomatizacija postrojev. 
- Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele. 

 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

- Osnove elektrotehnike 
- Stroji 
- Meritve in regulacije 
- Visokonapetostna tehnika 
- Proizvodnja električne energije 

 
Naziv in status ustanove, ki je podelila 

diplomo, spričevalo ali certifikat 

   
  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko 
  Tržaška 25, 1001 Ljubljana 

 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

1. Stopnja, Aplikativna elektrotehnika, diplomiran inženir elektrotehnike. 

  
  

  
  

Znanja in kompetence 
 

Materni jezik(i) 

 
 
Slovenščina 

  

Drug(i) jezik(i)  

Samovrednotenje  Razumevanje Govorjenje Pisanje 

Evropska raven (*)  Slušno razumevanje Bralno razumevanje Govorno 
sporazumevanje 

Govorno sporočanje  

Angleščina  
B1 

Samostojni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

B1 
Samostojni 
uporabnik 

Italijanščina  
C1 

Usposobljeni 
uporabnik 

C1 
Usposobljeni 

uporabnik 
C1 

Usposobljeni 
uporabnik 

C1 
Samostojni 
uporabnik 

C1 
Usposobljeni 

uporabnik 

Hrvaščina  
C1 

Samostojni 
uporabnik 

C1 
Samostojni 
uporabnik 

C1 
Samostojni 
uporabnik 

C1 
Samostojni 
uporabnik 

C1 
Samostojni 
uporabnik 

  

Socialna znanja in kompetence - Zmožnost delovanja v timu 
- Komunikacijske spretnosti 
- Osnove sistema delavskega soupravljanja in vsebina dela sveta delavcev 

 
  

Organizacijska znanja in kompetence - Sposobnost hitrega učenja in razumevanja novih znanj 
  

Tehnična znanja in kompetence - Poznavanje merilnih naprav 
- Izvajanje meritev in analiza rezultatov kakovosti električne napetosti 
- Izvajanje meritev in analiza rezultatov na električnih inštalacijah 
- Iskanje ter trasiranje električnih vodov 
- Izvajanje kvalitativne in kvantitativne analize s termo kamero 

  

Računalniška znanja in kompetence - Dobro poznavanje računalniškega paketa MS Office (Word, Power Point, Exel) 

- Znanje o uporabi svetovnega spleta in internetnih aplikacij 
- Uporabljanje programov za programiranje frekvenčnikov (Drive Monitor, Starter) 
- Uporabljanje programa bascom – AVR za programiranje Atmelovih mikrokontrolerjev 

  

Druga znanja in kompetence Nekaj let profesionalnega igranja rokometa, kolesarjenje, nogomet, plavanje, deskanje in smučanje na 
snegu, odbojka. 

  

Vozniško dovoljenje B kategorija, lasten prevoz 
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Dodatni podatki Nagrade: 
- Številne nagrade v rokometni karieri 

 
 

Dodatna izobraževanja: 
- Licenca za bankirja pri igrah na srečo 
- Licenca za časomerilca na rokometnih tekmah 
- Licenca za motorno žago 
- Certifikat o usposobljenosti za termografista (Level 1 Termografering) 
- NPK za preglednika manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem 

strele, evidenčna številka certifikata:   8765865031 - 14 - 2016-97175. 
- NPK za preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, 

evidenčna številka certifikata:   6533273031 - 180 - 2019-27170. 
 

 
 

  

 


