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  VABILO 
 

Vabimo vas, da se v četrtek, 13. 2. 2020, ob 16. uri, v Modri dvorani Pravne fakultete v 

Ljubljani, Poljanski nasip 2 

 

udeležite seminarja 
 

Lea Burjan 

Andreja Pignar Tomanič 
 

 

TEHNIKE TOLMAČENJA III: 
Šepetano tolmačenje (chuchotage)  

 

(seminar za vse jezikovne kombinacije) 
 

Program: 

16.00  Uvodni pozdrav 
 

16.10 Konsekutivno tolmačenje in tolmačenje na pogled – vaje 
 Dodatne vaje na konkretnih primerih besedil (modul I in II) 

 

 Šepetano tolmačenje– uvod 
 Osnovne značilnosti 

 

17.15  Odmor  
 

17.30  Šepetano tolmačenje – vaje 
 Konkretni primeri iz prakse za šepetano tolmačenje: 

- vaje v jezikovnih parih/skupinah 

- simulacija konkretnih situacij z igro vlog (tolmač, govorec/notar/sodnik/stranka 

v postopku, opazovalci) 

- opažanja, povratne informacije, ugotovitve, sklepi 

 

19.00 Zaključek  
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Lea Burjan, univ. dipl. nemc., je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani na Oddelku 

za germanske jezike in književnost. Leta 2005 je bila imenovana za sodno tolmačko za 

nemški jezik. Od istega leta deluje kot samostojna podjetnica, prevajalka, sodna tolmačka in 

konferenčna tolmačka z akreditacijo SCIC. Od 2010 je lektorica za nemški jezik na Fakulteti 

DOBA v Mariboru, od 2015 pa vodi vaje iz tolmačenja na Oddelku za prevajalstvo FF UL kot 

lektorica za področje tolmačenje – nemški jezik. Je članica Društva prevajalcev in tolmačev 

Slovenije. 

 

Andreja Pignar Tomanič, mag. phil., je diplomirala iz prevajanja in tolmačenja nemškega 

in francoskega jezika na Inštitutu za teoretsko in uporabno prevodoslovje (ITAT) Univerze 

Karla in Franca v Gradcu. Leta 2001 je bila imenovana za sodno tolmačko za nemški jezik in 

kot izpraševalka sodeluje s Centrom Ministrstva za pravosodje za izobraževanje v pravosodju 

pri preizkusih znanja za kandidate za sodne tolmače. Je lektorica in zunanja sodelavka za 

prevajanje in tolmačenje nemškega jezika na Oddelku za prevodoslovje Filozofske fakultete 

UM, kjer izvaja vaje iz tolmačenja in prevajanja pravnih besedil. Na prostem trgu deluje kot 

prevajalka in konferenčna tolmačka. Je članica Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije. 

 

To je zadnji v ciklu treh seminarjev o tehnikah tolmačenja. 
 


