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2. dogodek v okviru cikla Vidiki pravnega prevajanja 

Kolokvij Pravo in jezik 

Maribor, 12. april 2013 

Pravna fakulteta UM 

Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije ter Pravna 

fakulteta Univerze v Mariboru, Inštitut za filozofijo, zgodovino in ikonografijo prava, 

vabita na kolokvij z naslovom Pravo in jezik, ki bo v petek, 12. aprila 2013 na 

Pravni fakulteti v Mariboru (Mladinska ul. 9, Maribor). Gre za 2. dogodek v 

okviru cikla Vidiki pravnega prevajanja, ki ga je Združenje začelo v lanskem letu. Zaradi 

krajevne bližine nemškemu govornemu področju bo dogodek tematsko in jezikovno 

osredotočen na nemški in angleški jezik. 

Kolokvij je v prvi vrsti namenjen stalnim sodnim tolmačem in pravnim prevajalcem, 

prav tako pa tudi pravnikom in jezikoslovcem ter drugi zainteresirani javnosti. S 

kolokvijem želimo poglobiti razumevanje jezika v pravu in narediti filozofijo prava 

dostopnejšo, predvsem za nepravnike in vse, ki se ukvarjajo s pravnim prevajanjem in 

sodnim tolmačenjem. 

Ker sodi kolokvij v sklop strokovnega izobraževanja in pridobivanja praktičnih 

izkušenj, kot to določa četrti odstavek 84. člena Zakona o sodiščih, prejmejo stalni 

sodni tolmači potrdilo o udeležbi, ki se priznava kot dokazilo za izobraževanje sodnih 

tolmačev.  

Dodatne informacije o dogodku lahko preberete na www.sodni-tolmaci.si. Vprašanja 
lahko pošljete na info@sodni-tolmači.si ali na sodni.tolmaci@gmail.com. Navodila za 
registracijo na kolokvij preberite v nadaljevanju. 
Vabljeni! 

 

Registracija 

Na kolokvij se registrirate na naslovu https://www.1ka.si/a/24026. 
Kotizacijo poravnate najkasneje do spodaj navedenih datumov na račun 
združenja, v nasprotnem primeru prijave ne bo mogoče upoštevati. 
 

Zgodnja registracija (plačilo do 25. 3. 2013) 

člani Združenja  85 € 

nečlani   110 € 

 
Registracija v zadnjem hipu (od 26. 3. do 8. 4. 2013) 

 člani Združenja  110 € 

 nečlani   140 € 
 

Podatki o prejemniku kotizacije:  
 
Združenja stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije 
IBAN:    SI56 0310 0100 2699 964 (banka SKB) 
SWIFT (BIC koda): SKBASI2X 
REFERENCE: 00 12042013 
NAMEN:   Kolokvij MB 
 
Uradni račun o plačilu kotizacije prejmete na dogodku, prav tako tudi potrdilo 
o strokovnem izobraževanju za stalne sodne tolmače.  

http://www.sodni-tolmaci.si/
mailto:info@sodni-tolmači.si
mailto:sodni.tolmaci@gmail.com
https://www.1ka.si/a/24026


Partner projekta je 

 

www.sodni-tolmaci.si 

 

 

 

 

 

vabita v okviru cikla konferenc 

Vidiki pravnega prevajanja 

na kolokvij 

PRAVO IN JEZIK 

PROGRAM 

 

  

8.30 – 9.00 Registracija 

9.00 – 9.30 Pozdravni nagovor  

 Prva sekcija (Moderator: Borut Holcman) 

9.30 – 10.10 
Dr. Christoph Lüscher (Basel) 

Recht und Sprache: Methodologische Begründung, Laut – Wortlaut 

10.20 – 11.00 
Em.Univ.-Prof. Dr.iur. Dr.h.c. Gernot Kocher (Gradec) 

Recht und Sprache: Geschichte der Sprache im Recht 

11.10 – 11.30 Odmor 

11.30 – 12.10 

Em.O.Univ.Prof. Dr.jur. Mag.rer.soc.oec. Wilhelm Brauneder 

(Dunaj) 

Parlamentssprache als Sprache aller Rechtssprachen 

12.10 – 12.25 Razprava/Diskussion – Zaključek prve sekcije 

12.25 – 13.15 Odmor za kosilo 

 

 Druga sekcija (Moderatorka: Viktorija Osolnik Kunc) 

13.15 –13.40 
Predstavnik ministrstva za pravosodje (N.N.) 

Pravilnik o sodnih tolmačih 

13.50 – 14.30 
Doc. dr. Tomaž Keresteš (Maribor) 

Filozofija jezika v pravu 

14.40 – 15.20 
Prof. dr. Borut Holcman (Maribor) 

Učenje tujih jezikov je škodljivo (F. Nietzsche) 

15.30 – 16.10 
Doc. dr. Andrej Ekart, sodnik (Maribor) 

Prevajanje sodnih odločb 

16.30 – 16.50 Odmor 

16.50 – 17.30 
mag. Marina Štros Bračko (Ljubljana) 

Pasti pri prevajanju angleških pravnih besedil 

17.40 – 18.20 
mag. Viktorija Osolnik Kunc (Ljubljana) 

Prevajanje slovenskih in nemških šolskih spričeval in diplomskih listin 

18.20 – 18.40 Razprava/Diskussion – Zaključek druge sekcije 

18.40 – 19.00 Sklepne besede in zaključek 


