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OSEBNI PODATKI

Mitja MIKLAV
Podkraj pri Velenju 21b, 3320 Velenje (Slovenija)
+386 51 617 591
mitja.miklav@gmail.com
www.mausy.si
Skype mitja-miklav | Google Hangout +MitjaMIKLAV
Spol Moški | Datum rojstva 24. maj 1995 | Državljanstvo slovensko

IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE
3. marec 2014–17. marec 2014

Montažer, urednik oddaje v živo, snemalec, pomoč režiserju
Šolski Center Velenje, Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3, 3320 Velenje (Slovenija)
www.scv.si
Obvezna 2-tedenska praksa na velenjskem TV podjetju VTV (Velenje TV), kjer sem skrbel za jutranjo
oddajanje v živo, oddaje "Dobro jutro!" ter posnel in zmontiral nekaj TV prispevkov.

DELOVNE IZKUŠNJE
4. marec 2013–18. marec 2013

Računalniški programer
TrendNET računalniški inženiring, d.o.o.
Šlandrova cesta 6A, 3320 Velenje (Slovenija)
www.trendnet.si
Front-end / Back-end PHP programer
Obvezna 2-tedenska praksa na priznanem podjetju TrendNET v Velenju, kjer sem izdeloval spletne
strani v HTML, CSS in PHP jezikih.
Vrsta dejavnosti ali sektor Informacijske In Komunikacijske Dejavnosti

KOMPETENCE
Materni jezik

slovenščina

Drugi jeziki

RAZUMEVANJE

GOVORJENJE

PISNO SPOROČANJE

Slušno razumevanje

Bralno razumevanje

Govorno
sporazumevanje

Govorno sporočanje
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A2

A1
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A1

A1

A1

nemščina

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

Komunikacijske kompetence

Sem hiter in zanesljiv spletni programer in oblikovalec. Na tem področju imam več kot 6 let izkušenj.
Razovj spletnih strani in aplikacij mi je že od malih nog predstavljalo nek visok izziv, katerega sem na
koncu vedno uspešno dokončal. Primarno se ukvarjam z razvojem v skriptnem jeziku PHP, zraven pa
sodeluje še nekaj malega znanja iz javascripta in MySQL-a. Nadgrajujem tudi znanje v frameworkih,
kot so CodeIgniter ter BootStrap. Kot dodatek sem iz srednje šole odnesel tudi nekaj znanja iz
namiznega programiranja v promskih jeziki C++ in C#.
Kot sekundarno pa si čas krajšam z video produkcijo in digitalno fotografijo. Ti dve zanimivi področji
sem začel dokaj dobro odkrivati nekje proti koncu 2. letnika srednje šole ter sem od takrat že pridobil
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veliko znanja.
V letih 2010 do 2015 sem uspešno opravil in dobil poklic Tehnik računalništva na Elektro in
računalniški šoli v Šolskem centru Velenje, trenutno pa svoje znanje širim na Fakulteti za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru.
Organizacijske/vodstvene
kompetence

Dobre izkušnje iz spletnega ali namiznega programiranja, fotografiranja ali video produkcije v skupini z
minimalno štirimi ljudmi. K tem odlično prispevanje idej, zanesljivost, komunikativnost in odzivnost.

Digitalna pismenost

SAMOVREDNOTENJE

Obdelava
informacij

Komunikacija

Ustvarjanje
vsebin

Varnost

Reševanje
problemov

Usposobljeni
uporabnik

Samostojni
uporabnik

Usposobljeni
uporabnik

Samostojni
uporabnik

Usposobljeni
uporabnik

Digitalne kompetence - Samoocenjevalna lestvica

HTML5 / CSS3
Javascript / jQuery
PHP / MySQL / PDO / CodeIgniter
Video produkcija / Fotografija
Video / foto post-produkcija
3D-animacije / VFX
Microsoft Office orodja
Gimp / Inkscape / Photoshop
Blender / Adobe After Effects / Adobe Premier
FXHome HitFilm
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