
Slovarske izraze so prispevali:  
(po zaporedju prispelih prispevkov)  

Vir 
št. 

Ime in priimek Informacija o osebah, ki so prispevale izraze Jeziki    

01 Lidija Šega 
prevajalec specialist, sodni in konferenčni tolmač, 
akreditiran pri institucijah EU tolmač, strokovna  
prevajalka z licence DZTPS 

angleški, 
nemški 

02 Primož Debenjak strokovni prevajalec nemški 

03 mag. Vida Zorko 
visokošolska učiteljica angleščine na Fakulteti za  
upravo Univerze v Ljubljani 

angleški 

04 
mag. Andreja 
Skarlovnik  

konferenčni tolmač, akreditiran pri institucijah EU, 
strokovna prevajalka z licence DZTPS 

angleški, 
nemški 
(nizozemski) 

05 
mag. Šarolta 
Godnič Vičič 

višja predavateljica za angleški jezik na Fakulteti 
za turistične študije (Turistica) Univerze na 
Primorskem 

angleški 

06 Marta Biber 
sodni in konferenčni tolmač, akreditiran pri 
institucijah EU, strokovna prevajalka z licenco 
DZTPS 

angleški, 
italijanski,  
(srbski, 
hrvaški) 

07 
mag. Dubravka 
Celinšek 

višja predavateljica angleškega jezika in vodja 
Katedre za tuje poslovne jezike na Fakulteti za 
management Univerze na Primorskem 

angleški 

08 
Bernarda Mrak 
Kosel 

upokovena višja predavateljica angleškega jezika 
na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, 
prevajalec specialist, strokovna prevajalka z 
licence DZTPS 

angleški, 
francoski 

09 Olga Shrestha strokovna prevajalka z licence DZTPS angleški 

10 Emilija Vraber strokovna prevajalka z licence DZTPS 
angleški, 
francoski 

11 Zaimi Anila  univ. dipl. prof. albanščine, sodni tolmač albanski 

12 Metka Martinc sodni tolmač 
angleški, 
nemški 

13 
Maria Magdolna 
Horvath 

sodni tolmač, strokovna prevajalka z licence 
DZTPS 

madžarski 

14 
Remzo 
Skenderović 

univ. dipl. pravnik, sodni tolmač 
bosanski, 
makedonski, 
črnogorski 

15 dr. Jasmina Markič  
redna profesorica in vodja Katedre za španski jezik 
na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, sodni in 
konferenčni tolmač, akreditiran pri institucijah EU  

španski, 
angleški, 
francoski, 
(portugalski, 
hrvaški, 
srbski) 

16 Nada Primožič  strokovna prevajalka z licenco DZTPS italijanski 

17 Nataša Skubic univ.dipl. pravnica, sodni tolmač angleški 

18 
Helena Krašovec 
Smolnikar 

univerzitetna diplomirana nemcistka-prevajalka in 
profesorica angleščine, zaposlena pri najstarejši 
slovenski pozavarovalnici Savi Re, d.d.,od leta 
1996. Avtorica Angleško-slovenskega in 
slovensko-angleškega slovarja zavarovalništva 
(2006)  

angleški, 
nemški 

 


