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Storitve, jezikovne kombinacije in strokovna področja

 Prevodi in strokovni pregledi prevodov
o Iz angleščine v slovenščino in iz nemščine v slovenščino
o Elektronika, avtomatika, telekomunikacije, elektroenergetika, 

meroslovje, papirništvo, upravljanje procesov, računalniška strojna 
in programska oprema, težka mehanizacija, industrijski stroji, 
znanstvena oprema, avtomobilizem, letalska in vesoljska tehnika, 
vojaška tehnika, splošni tehnični prevodi

o Pošljem vam lahko tudi podrobnejši seznam referenc
 Lektoriranje (v sodelovanju s profesorjem slovenskega jezika)

o Slovenščina
o Splošna, tehnična, znanstvena, družboslovna in farmacevtska 

besedila

O meni

Ponosen sem, da vedno ponujam profesionalne storitve izvrstne kakovosti ob 
dogovorjenem času.
Imam zelo široko tehnično znanje (sem magister znanosti na področju 
elektrotehnike), tako da se lahko samozavestno lotim tudi najzahtevnejših 
prevodov tehnične dokumentacije. Za kakovost svojega dela skrbim tudi tako, 
da ne sprejemam naročil za strokovna področja, ki jih ne poznam.
Kakovost prevodov zagotavljam s skrbnim delom in temeljitim postopkom 
avtomatiziranega preverjanja kakovosti. Ponosen sem tudi na sodelovanje z 
izvrstnim jezikoslovcem (profesorjem slovenskega jezika), ki poskrbi za izvrstno
lektoriranje mojih prevodov, kar je nepogrešljiv korak pri zagotavljanju 
kakovosti končnega izdelka.

Izobrazba

 Magister elektronike, Univerza v Ljubljani, leto 2005
 Univerzitetni diplomirani inženir elektronike, Univerza v Ljubljani, leto 

2002



Jeziki

 Slovenščina (materni jezik), srebrno in 3 bronasta Cankarjeva priznanja
 Angleščina, tekoče govorim in pišem

Leta 1998 opravljen preizkus Cambridge Certificate of Proficiency in 
English, z najvišjo oceno (Grade A), prevajanje od leta 1998

 Nemščina, tekoče govorim in pišem
Osnovna in srednja šola, tečaji, prevajanje od leta 2000

 Pasivno: francoščina, italijanščina, hrvaščina

Delovne izkušnje

 Prevajanje
o 13 let izkušenj kot svobodni prevajalec za številne prevajalske 

agencije v Sloveniji in (pretežno) po svetu
o 11 let izkušenj z vodenjem prevajalskih projektov
o S prevajanjem sem začel za prevajalsko agencijo Amidas kot 

honorarni sodelavec leta 1998. Leta 2000 sem pri njih postal 
projektni vodja. Leta 2003 sem začel delati kot mladi raziskovalec v 
Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko. Po končanem 
podiplomskem študiju leta 2005 sem začel prevajati s polnim 
delovnim časom kot samostojni podjetnik.

 Lektoriranje (partnerstvo s profesorjem slovenskega jezika)
o 6 let izkušenj s profesionalnim lektoriranjem za prevajalsko agencijo

Amidas in naše podjetje

Računalniška orodja
 SDL Trados Studio 2014 + Multiterm
 SDL Trados 2007 Suite + SDLX 2007
 memoQ 2013
 Adobe Acrobat Professional 10.0
 Abby FineReader 11 + optični čitalnik
 Na zahtevo se hitro naučim tudi drugih orodij


