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LISTA KANDIDATOV ZA NADZORNI ODBOR ZDRUŽENJA ZAMP 

 S KRATKIMI PREDSTAVITVAMI KANDIDATOV 

Nadzorni odbor Združenja ZAMP ima pet članov, ki jih imenuje skupščina. Mandatno 
obdobje imenovanega Nadzornega odbora traja štiri leta, in sicer od 18. 10. 2021 do 
18. 10. 2025. 

Do zaključka poziva h kandidaturi za člane Nadzornega odbora dne 5. 7. 2021 ob 12h je 
prispelo pet kandidatur (v abecednem vrstnem redu): 

Tina Kozin 

članski profil avtorica (poezija, kritika, esejistika), prevajalka 

dosežena izobrazba univerzitetna diplomirana literarna komparativistka, VII. stopnja 

letnica rojstva 1975 

delovne izkušnje RTV Slovenija, uredniško delo, članstvo v žirijah, umetnost 
- 18 let zaposlena na Radiu Slovenija kot novinarka, 

redaktorica, urednica 
- urednica za leposlovje pri založbi LUD Literatura, Društvu 

slovenskih pisateljev, založbi Miš 
- strokovna recenzentka znanstvenih projektov slovenskih 

univerz na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS 
- članica literarnih žirij za nagrado Fabula in Kresnik 
- članica strokovne komisije za književnost za osrednje 

nacionalne Prešernove nagrade 
- avtorica treh knjig poezije in esejistične zbirke, scenaristka, 

libretistka, prevajalka iz angleščine 
- trenutno v procesu doktorskega študija 

Marija Lihtenvalner 

članski profil prevajalka, avtorica člankov in recenzij 

dosežena izobrazba univerzitetna diplomirana francistka in klasična filologinja, 
VII. stopnja 

letnica rojstva 1973 

delovne izkušnje uredniško delo, prevajanje leposlovja in stvarne literature, delo v 
društvu, delo učitelja 
- urednica revije Reader`s Digest pri Mladinski knjigi d.d. 

(urejanje in ustvarjanje vsebin za splet, sodelovanje z 
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novinarji, prevajalci in lektorji, koordinacija dela, 
obračunavanje honorarjev, organiziranje in nastopanje na 
tiskovnih konferencah) – od 2016 dalje 

- prevajalka iz francoščine in angleščine za založbe, Učila, 
Mladinska knjiga, Didakta, Tuma (leposlovje in žanrska 
literatura), njen prevajalski opus obsega skoraj 100 
prevodnih knjižnih naslovov 

- delo v marketingu pri založbi Mladinska knjiga d.d., 
prevajanje in pisanje različnih besedil, sodelovanje pri 
snovanju in promociji blagovnih znamk založbe, pisanje 
člankov za revijo Pogled (od 2007-2016) 

- blagajničarka in članica UO pri društvu za mednarodne 
kulturne povezave Sinji krog; pomoč pri prijavah na razpise, 
organizaciji in računovodstvu (2007-2011) 

- učiteljica francoščine in latinščine v 3. triadi na OŠ Vodmat in 
OŠ Ledina (2005-2007) 

- pripravnica profesorica francoščine in latinščine na Gimnaziji 
Poljane (2005) 

- lektoriranje in urejanje časopisa pri Connecta d.o.o. (1998-
2001) 

- prevajalka, lektorica, organizatorka dela in naročil pri 
podjetju Glota d.o.o. (1998-2004) 

Gašper Malej 

članski profil avtor (poezija), prevajalec 

dosežena izobrazba univerzitetni diplomirani literarni komparativist, VII. stopnja 

letnica rojstva 1975 

delovne izkušnje uredniško delo, umetnost, prevajanje leposlovja 
- samozaposlen v kulturi kot prevajalec leposlovja (od 2004 

dalje) 
- objavljanje člankov, prevodov in poezije v dnevnem 

časopisju, literarnih, kulturnih in strokovnih revijah ter drugih 
medijih v Sloveniji in v tujini 

- eden najbolj uveljavljenih literarnih prevajalcev svoje 
generacije iz italijanščine; njegov prevajalski opus obsega 33 
knjižnih naslovov, več uprizorjenih gledaliških besedil ter 
preko 200 drugih objav 

- knjižni urednik, zlasti v okviru KUD AAC Zrakogled (od leta 
1996 dalje) 
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- predsednik KUD AAC Zrakogled (od leta 2009 dalje): 
koordinacija različnih, tudi mednarodnih projektov pri KUD 
AAC Zrakogled, predvsem s področja založništva 

- nagrade za prevajalsko delo: nagrada Zlata ptica (2011), 
nagrada Ministrstva za kulturo in turizem Republike Italije 
(2016) kot doslej edini slovenski prevajalec 

Dr. David Nedeljković 

članski profil avtor znanstvenih člankov 

dosežena izobrazba doktor elektrotehniških znanosti, VIII/2 stopnja 

letnica rojstva 1968 

delovne izkušnje znanstveno delo, delo finančnega in kadrovskega načrtovanja, 
delo v društvih, delo v organih Združenja ZAMP 
- prodekan za finančne zadeve in kakovost na fakulteti s 370 

zaposlenimi in koordinacija 30 predstojnikov laboratorijev in 
predstojnikov kateder 

- namestnik tajnika Fakultete za elektrotehniko Univerze v 
Ljubljani (2018-2019) 

- univerzitetni profesor, Fakulteta za elektrotehniko (od 2008 
dalje), habilitiran kot izredni profesor (2011, 2015, 2021) 

- visokošolki asistent (1998-2008) 
- razvojni inženir, Iskra Feriti (1998) 
- dolgoletni član Nadzornega odbora Združenja ZAMP (od 2004 

dalje), v dveh mandatih tudi predsednik NO ZAMP 
- blagajnik Slovenske sekcije IEEE 
- blagajnik Društva univerzitetnih profesorjev Ljubljana 
- član Terminološke komisije Elektrotehnične zveze na 

področju rotacijskih strojev in transformatorjev 

Dr. Glorjana Veber 

članski profil avtorica (poezija, znanstveni članki) 

dosežena izobrazba doktorica znanosti na področju literarnih ved, VIII/2 stopnja 

letnica rojstva 1981 

delovne izkušnje javni in zasebni sektor, različne komisije, umetnost 
- pomočnica direktorja Urada za javna naročila pri Ministrstvu 

za finance RS / analitik (2002-2004) 
- pomočnica vodje Odseka za izobraževanje na Mestni občini 

Ljubljana (2005-2006) 
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- soustanoviteljica in vodja projektov Mladinskega kluba 
Društva slovenskih pisateljev (2005-2007) 

- soustanoviteljica in predsednica Društva za sodobne 
umetnosti Aggressive Theatre (2007-2009) 

- pomočnica vodje finančne službe in vodje Kadrovske službe 
na Ministrstvu za kulturo (2007-2008) 

- vodja marketinga in pomočnica poslovnega sekretarja na 
Društvu slovenskih pisateljev (2008-2009) 

- ustanoviteljica in direktorica Instituta IRIU - izvajanje 11 
javnih programov (2009-2018) 

- vodenje financ in računovodstva pri podjetju Letvica d.o.o. 
(2009-2011) 

- vodja službe za odnose z javnostmi in promocijo na Mestni 
občini Celje (2013-2014) 

- direktorica javnega zavoda MCC - Celjski mladinski center 
(2014-2016) 

- managerka marketinga pri podjetju R300 aplikacije d.o.o. 
(2018-2019) 

- vodja marketinga, financ in Zelenega inkubatorja pri podjetju 
Procesni inženiring d.o.o. (od 2019 dalje) 

- članica v komisijah pri Ministrstvu za kulturo: Komisija za 
pripravo predlogov za Nacionalni program za kulturo (2013-
2015), Komisija za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi 
(2014-2015), delovna skupina za trajni dialog z nevladnim 
sektorjem v umetnosti in kulturi (2013-2015) 

- članica v žirijah in komisijah: žirija za Jenkovo nagrado, 
komisija za izbor kulturnih projektov pri Mestni občini Celje, 
druge komisije v Mestni občini Celje na področju kulture, 
zdravja in okolja 

- avtorica 5 pesniških knjig, z literarnimi nagradami doma in 
prevodi v tujini 

- uredniške izkušnje (Institut IRIU) 
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