
 Življenjepis

OSEBNI PODATKI Modrinjak Maja 

Kneza Koclja 31, 2000 Maribor (Slovenija) 

 +386 41823529    

 maja.modrinjak@gmail.com 

Spol Ženski | Datum rojstva 8/4/1984 | Državljanstvo slovensko 

OSEBNA IZJAVA Kot samozaposlena v kulturi delujem na področju fotografije in videa.

DELOVNE IZKUŠNJE  

28/2/2016–v teku Snemanje prenosov Prve slovenske nogometne lige
DVB d.o.o., Maribor (Slovenija) 

Snemanje s kamero.

Prenos nogometnih tekem v živo.

22/3/2016–1/4/2016 Snemanje oddaj "Hipnoza: dobra zabava"
DVB d.o.o., Maribor (Slovenija) 

Snemanje s studijsko kamero.

8/1/2016–9/1/2016 Snemanje oddaj "Na žaru"
DVB d.o.o., Maribor (Slovenija) 

Snemanje s studijsko kamero.

15/3/2015 Fotografiranje in snemanje
Lesnina d.o.o., Ljubljana (Slovenija) 

Celostno dokumentiranje letnega dogodka podjetja Lesnina.

17/9/2014–17/12/2014 Fotografiranje
MRA - Mariborska razvojna agencija, Maribor (Slovenija) 

Fotografiranje lokacij v namen projekta Euroscreen.

4/4/2014–1/8/2014 Udeleženka operacije Podjetno v svet podjetništva
Mariborska razvojna agencija, Maribor (Slovenija) 

- izdelava poslovnega načrta

- izobraževanje na področju podjetništva

- uvajanje in učenje veščin potrebnih za samozaposlitev/zaposlitev

26/8/2013–16/12/2013 Delo na projektu »Gostilna išče šefa 2« kot RCO (Record camera operator)
Pop tv, CME Media Pro Ljubljana, Ljubljana (Slovenija) 

Upravljanje z daljinsko vodenimi kamerami.

10/9/2012–10/12/2012 Delo na projektu »Gostilna išče šefa« kot RCO (Record camera operator)
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Pop tv, CME Media Pro Ljubljana, Ljubljana (Slovenija) 

Upravljanje z daljinsko vodenimi kamerami.

1/9/2010–15/6/2012 Snemalka na televiziji RTS
RTS TV - Tele 59 d.o.o., Maribor (Slovenija) 

Terensko in studijsko snemanje za televizijo RTS kot tudi za dopisništvo Pop tv.

9/2010–9/2010 Fotografiranje
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Ljubljana (Slovenija) 

Portretno fotografiranje kandidatov stranke Desus za županske volitve.

2010–v teku Fotografiranje in snemanje
Samostojna ustvarjalka 

Fotografiranje in snemanje porok, parov, družin, otrok, valet, maturantski plesov in drugih dogodkov.

Snemanje promocijskih in dokumentarnih video vsebin.

4/5/2010–16/7/2010 Praksa na televiziji RTS
RTS TV - Tele 59 d.o.o., Maribor (Slovenija) 

Snemanje, montaža, asistenca...

1/5/2008–31/7/2008 Fotografiranje, snemanje in postprodukcija
Foto VIP, San Martin de Valdeiglesias, Madrid (Španija) 

Fotografiranje in snemanje porok, birm, krstov, obhajil. Fotografiranje za dokumente. Obdelava 
fotografij in izdelava albumov ter foto knjig, montaža filma...

12/2007–12/2007 Fotografiranje
Vobis d.o.o., Maribor (Slovenija) 

Fotografiranje koncertnega dogajanja

12/2007–12/2007 Fotografiranje
Michela, Maribor (Slovenija) 

Fotografiranje Božično - Novo letnega programa

10/2007–10/2007 Fotografiranje
Založba Pivec d.o.o., Maribor (Slovenija) 

Fotografiranje dogodka ob predstavitvi knjige.

2005–2006 Fotografiranje
Narodni dom Maribor, Maribor (Slovenija) 

Fotografiranje klasičnih koncertov

2000–2006 Fotografiranje
Narodni dom Maribor, Maribor (Slovenija) 

Uradna fotografinja Festivala Lent
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2005–2005 Fotografiranje
Založba Pivec d.o.o., Maribor (Slovenija) 

Fotografiranje za knjigo in delavni zvezek "My Sails".

10/2005–11/2005 Snemanje
Samo Radmilovič, Kino Svečina, Maribor (Slovenija) 

Snemanje slovenske nogometne lige Simobil.

IZOBRAŽEVANJE IN 
USPOSABLJANJE  

2008–2011 Inžinir fotografije
Šolski center Srečka Kosovela Sežana (Višja strokovna šola), Sežana (Slovenija) 

Metode in postopki fotografskega dela, fotografska tehnologija. Poznavanje različnih vej fotografije. 
Kreativnost, komunikacija, individualno in skupinsko delo. Pridobivanje izkušenj na raznih področjih 
fotografije. Osnove snemanja, montaže in video tehnike.

2002–2009 Dipl. medijski komunikolog smeri RTV produkcija
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor (Slovenija) 

Družboslovna in tehnična znanja na področju medijev.

1998–2002 Fotograf
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Ljubljana (Slovenija) 

Fotografska tehnika, laboratorijsko delo, analogna in digitalna fotografija, studijska fotografija, 
reportažna fotografija, portretna, arhitekturna, makro fotografija...

KOMPETENCE  

Materni jezik slovenščina

Drugi jeziki RAZUMEVANJE GOVORJENJE PISNO SPOROČANJE

Slušno razumevanje Bralno razumevanje
Govorno 

sporazumevanje
Govorno sporočanje

angleščina C2 C1 C1 C1 C1

nemščina A2 A2 A1 A2 A2

španščina B1 B1 B1 B1 A2

hrvaščina C2 C1 C1 C1 C1

srbščina C2 C1 C1 C1 C1

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

Komunikacijske kompetence Zmožna sem komunicirati v različnih kulturnih okoljih. K temu je pripomogla eno-letna izmenjava 
študentov v Kataloniji in 3-mesečno delo v fotografskem studiu v Madridu. Komunikacijske 
sposobnosti pa sem prav tako razvijala pri sodelovanju in pripravah projektov ter dogodkov pri 
mladinskih organizacijah Erazmus in Aegee. Izkušnje imam tudi s skupinskim delom na področju 
videa, ki sem jih pridobila pri delu na televiziji kot tudi pri delu v resničnostnem šovu, kjer je timsko delo 
izrednega pomena.

Organizacijske/vodstvene Ob različnih priložnostih sem lahko preizkusila in izkazala svoje organizacijske in vodstvene 
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kompetence sposobnosti. 

Vodila sem plesne skupine, delavnice latino plesa...

Organizirala sem igre oziroma delavnice v izmenjavi študentov v programu Erazmus. 

Imela sem osebne fotografske razstave in predstavitve ter sodelovala v skupinskih tovrstnih dogodkih. 
Aktivno sem soustvarjala v svetu zavoda šole in v študentskem svetu, kjer smo prav tako organizirali 
razne dogodke in projekte.
 Samostojno sem pripravila in vodila predavanja in delavnice na temo videa za dijake v Bosni in 
Hercegovini ter v Srbiji v sklopu mladinske mednarodne izmenjave z dijaki Srednje šole srečka 
Kosovela v Sežani.

Izvedla sem delavnico oziroma mednarodno izmenjavo dijakov na Portugalskem, kjer sem vodila 
raziskovalno in ustvarjalno delo s skupino slovenskih dijakinj.

Strokovne kompetence Imam tehnična znanja za uporabo fotografskih in video kamer. 

Digitalna pismenost Uporabljati znam Microsoft Office, Adobe Photoshop in Adobe Photoshop Lightroom ter Canopus 
Edius. 
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