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722-1/2018-299 

KC UL PRAVNE FAKULTETE 

VAS VABI NA DVODNEVNO DELAVNICO Z NASLOVOM  

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE S POUDARKOM NA RETORIKI 

Delavnico bodo izvajali:  

Prof. dr. Marko Pavliha je doktoriral na prestižni pravni fakulteti McGill v Montrealu, je redni 

profesor prava na Univerzi v Ljubljani in gostujoči profesor na IMO IMLI na Malti, z dolgoletnimi 

izkušnjami v gospodarstvu kot menedžer ter v politiki kot minister za promet in podpredsednik 

državnega zbora. Je (so)avtor 39 knjig in na stotine člankov s področja transportnega, zavarovalnega 

in pomorskega prava, etike, samorefleksije, retorike itd. 

Bogdana Herman, prof.,  učiteljica veščin komuniciranja in pevka, je kot zunanja predavateljica na 

Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani sedemnajst let poučevala teorijo in veščine retorike, kar je bil 

eden izmed izbirnih predmetov. Nekateri študentje so ta predmet obiskovali več let in nekateri so 

zdaj že del naše profesorske ekipe. 

Boštjan Koritnik, strokovni urednik Pravnika ter urednik Javne uprave in e-časopisa TFL Glasnik, 

direktor Založbe Pravne fakultete, sicer pravnik s 15-letno tradicijo urednikovanja in dela v 

založništvu, nekoliko pa tudi t. i. grammar-nazzi  

Marko Pavliha in Bogdana Herman sta  leta 2011 pri GV Založbi, katere direktor in odgovorni urednik 

je bil takrat Boštjan Koritnik, izdala knjigo Mala šola retorike za pravnike in še za koga.  

 

Prijave sprejemamo na povezavi, ki jo najdete  

TUKAJ 
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Program 

Prvi dan, v sredo, 3. 7. 2019 v Seminarju 5 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (v kleti): 

9.00–9.45, prof. dr. Marko Pavliha: Zelo iskreno o retoriki v sedanjosti, iz preteklosti, za prihodnosti 

9.45–10.30, Bogdana Herman: Retorična znanja kot bistveni element prepričljivosti, poleg dokazov, 

seveda (predavanje) 

10.30–10.45, (Po)svetovalni odmor 

10.45–11.15, Bogdana Herman: evidenca odprtih vprašanj in konkretnih problemov v formalnem 

govoru (ustni ali pisni izpit; prezentacija ali ustni zagovor kot javni nastop; komunikacijska kultura; 

nastop v avdiovizualnih medijih itd.) 

11.15–12.00, Bogdana Herman in Boštjan Koritnik: pravopisne, slovnične in stilistične jezikovne 

(o)pasti v pravnem izražanju (delavnica) 

12.00–15.00, ODMOR S KOSILOM 

15.00–15.45, Bogdana Herman: komuniciranje : etika in bonton : medosebni odnosi (predavanje) 

15.45–16.30, Bogdana Herman: glasovna in govorna kultura ter neverbalna komunikacija (delavnica) 

16.30–16.45, (Po)svetovalni odmor 

16.45–17.45, Bogdana Herman: javno nastopanje (delavnica) 

17.45–18.00, Vprašanja, odgovori, pogovor 

 

Drugi dan, v četrtek, 4. 7. 2019, v Seminarju 5 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (v kleti) 

10.00–12.00, Bogdana Herman: individualno delo in vadba javnega nastopanja ter formalnega govora 

v slovenskem knjižnem jeziku (zaradi dogovora o časovnem razporedu so potrebne vnaprejšnje 

prijave).  

 

  

 

  


