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VABILO 
 

Vabimo vas, da se v sredo, 14. 4. 2021, ob 16. uri,  

udeležite spletnega seminarja za francoski jezik 
 

Dalibor Tomić 
 

Francoski upravni jezik med teorijo in prakso 
 

Program: 

16.00  Uvodni pozdrav 
 

16.10 Francoski upravni jezik skozi čas in v današnji rabi 
 Kritičen pogled na upravni jezik kot izraz francoske narodne samobitnosti – 

temeljni zakonodajni akt iz l. 1539, ki daje ekskluzivnost in primat francoščini 

v upravnih dokumentih 

 Jezik kot komunikacijsko orodje in kulturno vprašanje – odnos javnosti do 

upravnega jezika (omalovaževanje, nerazumevanje, …) 

 Značilnosti francoskega upravnega jezika (objektivnost, preudarnost, 

natančnost, vljudnost, …) 

 Današnja uradna priporočila s ciljem, da francoski upravni jezik  postane 

uporabnikom prijaznejši 
 

17.15 Odmor  
 

17.30  Praktične vaje  
 Sestavljanje besedil upravnih listin na podlagi osnutkov in s pomočjo vzorcev 

 Prevajanje izvirnih upravnih listin iz slovenščine v francoščino 

 Ocena vaj in predstavitev širših izkušenj  udeležencev 
 

19.00 Zaključek  
 

 

Predavatelj: 
Dalibor Tomić je od l. 2015 gostujoči profesor na Collège d’Europe v Brugesu, Belgija, kjer poučuje 

francoščino za študente na smeri mednarodni odnosi. Diplomiral je l. 1997 na Univerzi v Angersu 

(D.E.S.S) in ima magisterij iz jezikoslovja. Vodi tečaje francoščine za javne uslužbence, predvsem 

prevajalce in tolmače, v Evropskem parlamentu, Svetu Evropske unije in Evropski komisiji - 

Generalnem direktoratu za tolmačenje (SCIC) v Bruslju. Poleg aktivnosti v Belgiji je kot prevajalec in 

lektor delal tudi v Sloveniji, in sicer na Ministrstvu za zunanje zadeve od l. 1997 ter v času 

slovenskega predsedovanja Svetu EU v prvi polovici l. 2008. Poleg tega je francoščino kot splošni in 

pravni jezik v obdobju od 2007 do 2019 poučeval  na Ustavnem sodišču RS in bil od 2011 do 2013 

zaposlen kot francoski lektor na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Delal je tudi na Univerzi v 

Kavnasu, Litva, Univerzi v Sarajevu, BIH, ter na Univerzi v Antwerpnu in Gandu, Belgija. 


