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*Ta biografija zajema obdobje strokovnega delovanja dr. Cerarja od 1988 do 2014 ter nato od 2018 
oziroma 2020 dalje. V vmesnem času, to je v obdobju od 2014 do 2020, je dr. Cerar deloval kot politik 
in bil nosilec naslednjih funkcij:  

• 1. – 25. avgust 2014:  poslanec Državnega zbora Republike Slovenije;   
• 25. avgust 2014 – 13. september 2018:  predsednik Vlade Republike Slovenije;  
• 22. junij – 13. september 2018: poslanec Državnega zbora Republike Slovenije; 
• 13. september 2018 – 13. marec 2020: podpredsednik Vlade Republike Slovenije in minister za 

zunanje zadeve. 
Od 2. junija 2014 do 21. septembra 2019 je bil predsednik politične stranke SMC (do marca 2015 Stranka 
Mira Cerarja – SMC, nato Stranka modernega centra – SMC). 2. marca 2020 je iz SMC izstopil.  
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1. Uvodni podatki 
     
Rojen: 25. avgust 1963 v Ljubljani. 
Osnovna šola: Osnovna šola Prule, Ljubljana. 
Srednja šola: Gimnazija Ivana Cankarja, Ljubljana. 
Opravljeni zaključni (maturitetni) izpit: Gimnazija Ivana Cankarja, 1982. 
Izobrazba: dipl. iur., doktor pravnih znanosti, redni profesor. 
Znanje tujih jezikov (aktivno in pasivno): angleško, nemško, srbsko in hrvaško. 
 
 
2. Študij prava in diploma 
 

• 1983 – 1987: študij na Pravni fakulteti v Ljubljani. 
 
• 28. oktober 1987: diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. 

 
 
3. Zaposlitev, podiplomski študij ter imenovanja 
 

• 1. december 1987 – 28.februar 1991: zaposlen kot asistent-stažist za področje 
teorije države in prava pri Katedri za pravnopolitične in sociološke znanosti, 
Pravna fakulteta v Ljubljani. 

 
• 1. marec 1991 – 31. januar 1992: zaposlen v Skupščini Republike Slovenije kot 

svetovalec v Skupščini – sekretar Komisije Skupščine Republike Slovenije za 
ustavna vprašanja.  

 
• 26. junij 1991: izvoljen v naziv asistenta pri Katedri za pravnopolitične in 

sociološke znanosti, Pravna fakulteta v Ljubljani, za dobo treh let. 
 

• 1. februar 1992: ponovno zaposlen na Pravni fakulteti v Ljubljani kot asistent 
pri Katedri za pravnopolitične in sociološke znanosti.  

 
• 27. januar 1993: uspešna obramba magistrskega dela Večrazsežnost človekovih 

pravic in dolžnosti in pridobitev naziva magister pravnih znanosti (pred tem 
opravil vse obveznosti na podiplomskem študiju s področja teorije države in 
prava ter magistrski diplomski izpit).  

 
• 7. oktober 1994: ponovna izvolitev v naziv asistenta pri Katedri za 

pravnopolitične in sociološke znanosti, Pravna fakulteta v Ljubljani, za dobo 
treh let.  

 
• 19. januar 1998: ponovna izvolitev v naziv asistenta pri Katedri za 

pravnopolitične in sociološke znanosti (sedaj Katedra za teorijo in sociologijo 
prava), Pravna fakulteta v Ljubljani, za dobo treh let. 

 
• Julij 1999 – junij 2003: kot pravni svetovalec zaposlen do ene tretjine delovnega 

časa pri Perenič svetovanje d.o.o. (do leta 2001 Perenič svetovanje s.p.). 
 

• 11. april 2000: uspešna obramba doktorske disertacije (I)racionalnost 
modernega prava in pridobitev stopnje oziroma naziva doktorja pravnih 
znanosti.  

 
• 27. november 2000: na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani izvoljen v naziv 

docent za področje teorije prava in države. 
 

• 13. december 2005: na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani izvoljen v naziv 
izredni profesor za področje teorije in filozofije prava in države.  
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• 23. oktober 2008 – 30. september 2012: predstojnik Katedre za teorijo in 

sociologijo prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. 
 

• 31. januar 2011: na Univerzi v Ljubljani izvoljen v naziv redni profesor za 
področje teorije in filozofije prava in države.  

 
• 2014 – 2018: zaradi prevzema političnih funkcij (glej op. na str. 1) prenehanje 

zaposlitve na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.  
 

• 1. oktober 2018 – 1. oktober 2020: dopolnilno zaposlen na Pravni fakulteti 
Univerze v Ljubljani v obsegu 20% delovnega časa. 

 
• 1. oktober 2020 – : ponovno redno zaposlen na Pravni fakulteti Univerze v 

Ljubljani (Katedra za teorijo in sociologijo prava).  
 
 
4. Štipendije, nagrade, priznanja 
 

• December 1987: prejemnik priznanja in nagrade »dr. Slavka Zoreta« od Društva 
za Združene narode za SR Slovenijo za diplomsko nalogo Pravno varstvo 
blagovnih znamk. 

 
• Mentor pri naslednjih diplomskih nalogah, ki so prejele priznanje s strani 

Pravne fakultete Univerze v Ljubljani kot nadpovprečne diplomske naloge:  
- Pavčnik Tomaž: Naravne meje prava, 1996 (priznanje podeljeno 1997),  
- Blaž Ivanc: Načelo pravne države, 1997 (1998), 
- Goršič Matej: (I)racionalnost v procesu sodnega odločanja, 2000 (2001),  
- Curk Staša: Pravna država in sovražni govor, 2007 (2008).  

 
• V letih 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 po izboru uporabnikov IUS SOFTWARE 
(IUS-INFO) izbran v skupino 10 najvplivnejših slovenskih pravnikov. 
 

• 8. december 2010: za knjigo Kako sem otrokom razložil demokracijo prejel 
priznanje »Zlata hruška 2010 za izvirno slovensko mladinsko poučno knjigo« 
(priznanje podeljuje Pionirska – Center za mladinsko književnost in 
knjižničarstvo, Mestna knjižnica Ljubljana). 
 

• V letih 2011, 2012, 2013 in 2014 po izboru uporabnikov Portala Tax-Fin-Lex 
(družbe Tax-Fin-Lex d.o.o.) izbran za najuglednejšega slovenskega pravnega 
strokovnjaka.  
 

• 5. december 2012: prejem diplome Študenskega sveta Univerze v Ljubljani za 
najboljšega pedagoga na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v študijskem letu 
2011/2012.  

 
 
5. Pedagoška dejavnost  
 
 
Do leta 2014: 
 

• 2001 – 2014: predavanja na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani pri predmetu 
Uvod v pravoznanstvo, 1. letnik (1988 - 2001: vaje in seminarji pri istem 
predmetu). 
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• 1992 – 1998: vaje in seminarji na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani pri 
predmetu Uvod v sociologijo in sociologija prava, 1. letnik.  

 
• 2001 – 2014: predavanja iz predmeta Filozofija prava na Pravni fakulteti 

Univerze v Ljubljani, 3. letnik (1992 – 2001: sodelovanje pri seminarju pri istem 
predmetu). 

 
• 1993 – 2014: izpitni izpraševalec pri predmetu Uvod v pravoznanstvo na Pravni 

fakulteti Univerze v Ljubljani. 
 

• 1994 – 1996: izpitni izpraševalec pri predmetu Uvod v sociologijo in sociologija 
prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. 

 
• 1994 – 2014: predavanja o temah iz ustavne ureditve (praviloma dvakrat 

mesečno) v okviru programa strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja 
delavcev v državni upravi. Organizator Direktorat za organizacijo in kadre 
(Sektor za usposabljanje in strokovne izpite javnih uslužbencev) pri Ministrstvu 
za javno upravo; do 2008 Upravna akademija in še prej Uprava za kadre in 
izobraževanje (Sektor za izpopolnjevanje in usposabljanje v državni upravi) pri 
Ministrstvu za notranje zadeve. 

 
• 1995 – 2014: izpitni izpraševalec pri predmetu Filozofija prava na Pravni 

fakulteti Univerze v Ljubljani. 
 

• 1995 – 2014: mentorstvo pri diplomskih nalogah s področja teorije oziroma 
filozofije prava in države ter od leta 2001 dalje tudi s področja izbranih tem iz 
primerjalnega prava. Članstvo v komisijah za zagovor diplomskih nalog na 
navedenih področjih in na področju sociologije prava na Pravni fakulteti 
Univerze v Ljubljani ter članstvo v komisijah za zagovor diplomskih nalog na 
različnih področjih (mednarodni odnosi, politologija, sociologija itd.), ki 
zadevajo tudi pravna vprašanja, na Fakulteti za družbene vede Univerze v 
Ljubljani. 

 
• 1995 – 1998: predavanja (en semester letno) in izpitno izpraševanje iz predmeta 

Uvod v pravoznanstvo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. 
 

• Marec 1995: vodenje (skupaj s prof. dr. Janezom Kranjcem) skupine študentov 
4. letnika Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (Ženevski klub) na 14-dnevni 
strokovni ekskurziji po ZDA – New York, Philadelphia, Washington D.C. 

 
• Marec 1996: vodenje (skupaj z doc. dr. Vladimirjem Simičem) skupine 

študentov 4. letnika Pravne fakultete v Ljubljani (Ženevski klub) na 16-dnevni 
strokovni ekskurziji po ZDA – New York, Philadelphia, Washington D.C. 

 
• 2000 – 2014: nosilec predmeta Uvod v primerjalno pravo na Pravni fakulteti 

Univerze v Ljubljani (skupni izbirni predmet v 4. letniku). 
 

• 2001 – 2006: nosilec predmeta Temelji pravnega sistema na Fakulteti za 
družbene vede Univerze v Ljubljani (2. letnik). 

 
• 2002 – 2014: nosilec predmetov Teorija države in Izbrane teme iz 

primerjalnega prava v okviru individualnega podiplomskega študijskega 
programa s področja teorije in sociologije prava na Pravni fakulteti Univerze v 
Ljubljani 

 
• 2001 – 2014: nosilec predmeta Izbrane teme iz primerjalnega prava v okviru 

individualnega podiplomskega študijskega programa na politološki smeri 
Svetovne študije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.  
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• 2002 – 2014: zunanji izvajalec pri predmetu Uvod v pravo za nemciste – 

študente Oddelka za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani 
(praviloma 10 do 15 ur predavanj v vsakem letu ter izpitno preverjanje).  
 

• 9. junij 2005 – 11. oktober 2006: s pripravo strokovnih gradiv in kot predavatelj 
o (ustavno)pravnih vidikih načela nediskriminacije sodeloval na seminarjih 
(9.6. in 11.10.2005 ter 26.5. in 11.10.2006), ki jih je v Sloveniji organiziral 
Mirovni Inštitut (Inštitut za sodobne družbene in politične študije), v okviru 
mednarodnega projetka izobraževanja o nediskriminaciji za sodnike, tožilce in 
druge sorodne poklice (Entwicklung und Durchführung eines 
Trainingsprogrammes zu Nicht-Diskriminierung für RichterInnen und 
StaatsanwältInnen sowie BerufsanwärterInnen auf Grundlage der 
Menschenrechtsbildung). Projekt je potekal okviru akcijskega programa 
Evropske komisije zoper diskriminacijo (EU-Aktionsprogramm der 
Gemeinschaft zur Bekämpfung von Diskriminierungen 2001-2006). V Avstriji, 
na Madžarskem, na Slovaškem in v Sloveniji je projekt koordiniral European 
Training and Research Centre – ETC (Graz, Avstrija). 

 
• Julij 2005: sodeloval v mednarodni poletni šoli (International Summer 

University) na temo Brave New Europe, ki je v organizaciji Mladih evropskih 
federalistov (JEF Slovenia) od 4. do 15. julija 2005 potekala na Fakulteti za 
družbene vede Univerze v Ljubljani; izvedel predavanje na temo Current 
Political Issues: European Constitution – An Overview.  

 
• 2006 – 2014: nosilec predmeta Temelji prava na Fakulteti za družbene vede 

Univerze v Ljubljani (sprva v 2. letniku, nato kot skupni predmet v 1. letniku). 
 

• 2007 – 2014: nosilec predmeta Teorija države v okviru individualnega 
podiplomskega študijskega programa s področja Ustavnega prava na Pravni 
fakulteti Univerze v Ljubljani. 

 
• Januar – junij 2008:  gostujoči Fulbright profesor na Golden Gate University 

School of Law v San Franciscu, ZDA. Predaval Primerjalno ustavno pravo 
(Comparative Constitutional Law). 
 

• 2013 – 2014: nosilec predmeta Etika pravniških poklicev na Pravni fakulteti 
Univerze v Ljubljani.  

 
 
Od leta 2020 dalje:  
 

• Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (so)nosilec predmetov: 
 

- Uvod v pravoznanstvo (1. stopnja), 
- Uvod v primerjalno pravo (1. stopnja), 
- Filozofija prava z metodologijo pravnega vrednotenja (2. stopnja), 
- Teorija države z zakonodajnim procesom (2. stopnja), 
- Etika pravnih poklicev (2. stopnja). 

 
• Na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (FGG UL) 

nosilec predmeta: 
 

- Uvod v pravo (študijski program: Geodezija in geoinformatika; 1. stopnja, 
2. letnik). 
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5. 1. Strokovno mentorstvo  
 

• Junij – december 2002: mentor Tini Klarič pri njenem raziskovalnem 
usposabljanju v okviru Programa raziskovalnih štipendij Mirovnega inštituta 
(projekt je znanstveno in finančno podprla Open Society Institute iz New 
Yorka). Končno poročilo z naslovom »Vzgoja in izobraževanje za človekove 
pravice« je dostopno na spletni strani:  
http//www.mirovni-institut.si/slo_html/publikacije/Klaric01.pdf . (2003) 

 
• December 2000 – december 2003: mentor Andreju Auerspergerju Matiću, 

mlademu raziskovalcu na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. V navedenem 
obdobju je mladi raziskovalec med drugim objavil več znanstvenih oziroma 
strokovnih člankov, sodeloval pri raziskavi Katedre za teorijo in sociologijo 
prava ter magistriral (glej t. 5.3.). 

 
 
5. 2. Mentor pri diplomskih nalogah 
 
1995 – 2014: mentor pri 144 diplomskih nalogah in somentor pri 2 diplomskih nalogah 
(glej seznam v COBISS). 
 
 
5. 3. Mentor pri magistrskih delih  
 

1. Andrej Auersperger Matić: Vloga formalizma v sodobnem pravu, Pravna 
fakulteta Univerze v Ljubljani, 2003.  
 

2. Matej Goršič: Absolutna pravičnost in pravo : Pravna fakulteta Univerze v 
Ljubljani, 2004. 

 
5. 3. 1. Somentor pri magistrskih delih 
 

1. Katarina Ratoša: Položaj in pristojnosti predsednika državnega zbora de lege 
lata in de lege ferenda, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 2011. 

  
 
5. 4. Mentor pri doktorskih disertacijah  
 

1. Benjamin Flander: Postmodernizem v filozofiji prava, Pravna fakulteta 
Univerze v Ljubljani, 2010. 

 
 
5. 4. 1. Somentor pri doktorskih disertacijah:  
 

1. Anamarija Patricija Masten: Mehanizmi Evropske unije v boju proti rasizmu in 
ksenofobiji, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, 2010. 

 
 

5. 5. Član v komisijah za obrambo oziroma zagovor magistrskih del 
 

1. Tatjana Krivec Tavčar: Pomen in vloga Protokola številka 11 Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Fakulteta za 
družbene vede Univerze v Ljubljani (predsednik komisije: prof. dr. Bojko 
Bučar; mentor: doc. dr. Zlatko Šabič, član komisije: doc. dr. Miro Cerar), 2002. 

 
2. Andraž Teršek: Javnost in svoboda izražanja kot sestavini demokratične 

legitimnosti, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (predsednik komisije: prof. 
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dr. Marijan Pavčnik; mentor: prof. dr. Albin Igličar, član komisije: doc. dr. Miro 
Cerar), 2003. 

 
3. Tatjana Krašovec: Problemi zmanjševanja demokratičnega primanjkljaja v EU 

– institucionalni pogled, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani 
(predsednik komisije: prof. dr. Drago Zajc; mentor: prof. dr. Danica Fink 
Hafner, član komisije: doc. dr. Miro Cerar), 2003. 

 
4. Martin Jančar: (Pre)oblikovanje predmeta pravnega urejanja v diskurzu, 

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (predsednik komisije: prof. dr. Albin 
Igličar; mentor: prof. dr. Marijan Pavčnik; člana komisije: prof. dr. Vladimir 
Simič in doc. dr. Miro Cerar), 2003. 

 
5. Branko Grims: Primerjava Senata Združenih držav Amerike in Državnega sveta 

Republike Slovenije, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani 
(predsednik komisije: prof. dr. Drago Zajc; mentor: prof. dr. Bogomil Ferfila; 
član komisije: doc. dr. Miro Cerar), 2003. 

 
6. Polona Pičman Štefančič: Koncepti civilne družbe na zahodu in na Kitajskem 

(Preludij demokracije: civilna družba v političnem in pravnem okolju), Pravna 
fakulteta Univerze v Ljubljani (predsednik komisije: prof. dr. Marijan Pavčnik; 
mentor: prof. dr. Albin Igličar; člana komisije: prof. dr. Vladimir Simič in doc. 
dr. Miro Cerar), 2004. 

 
7. Andrej Osterman: Družbeni interesi in zakonodaja, Pravna fakulteta Univerze 

v Ljubljani (predsednik komisije: prof. dr. Marijan Pavčnik; mentor: prof. dr. 
Albin Igličar; član komisije: doc. dr. Miro Cerar), 2005. 

 
8. Gregor Pograjc: Posredovanje kot sredstvo mirnega reševanja sporov med 

državami, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani (predsednik 
komisije: prof. dr. Bojko Bučar; mentor: prof. dr. Iztok Simoniti; član komisije: 
doc. dr. Miro Cerar), 2005. 

 
9. Klement Čepon: Institut pomilostitve z vidika določil ustave ZDA, Fakulteta za 

družbene vede Univerze v Ljubljani (predsednik komisije: prof. dr. Jernej 
Pikalo; mentor: prof. dr. Igor Lukšič; član komisije: prof. dr. Miro Cerar), 2009. 

 
10. Tina Misajlovski: Uresničevanje ustavne pravice svobode dela v javnem 

sektorju, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani (predsednik komisije: 
prof. dr. Miro Cerar; mentor: prof. dr. Zvone Vodovnik; član komisije: doc. dr. 
Miroljub Ignjatović), 2011. 
 

11. Stanislav Zarnik: Politična filozofija uradništva, Fakulteta za družbene vede 
Univerze v Ljubljani (predsednik komisije: izred. prof. dr. Marjan Brezovšek, 
mentor: prof. dr. Igor Lukšič, član: prof. dr. Miro Cerar), 2011. 
 

12. Katarina Ratoša: Položaj in pristojnosti predsednika državnega zbora de lege 
lata in de lege ferenda, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (predsednik 
komisije: doc. dr. Mitja Horvat; mentor: prof. dr. Gorazd Trpin; somentor in 
član komisije: prof. dr. Miro Cerar), 2011. 
 

 
5. 6. Član v komisijah za obrambo doktorskih disertacij 
 

1. Aleš Novak: Narava in meje zavezujoče moči prava, Pravna fakulteta Univerze 
v Ljubljani (predsednik komisije: prof. dr. Albin Igličar; mentor: prof. dr. 
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Marijan Pavčnik, člana komisije: prof. dr. Vjekoslav Miličić in doc. dr. Miro 
Cerar), 2004. 

 
2. Ines Kvaternik – Jenko: Droga kot element političnega razmerja. Človekove 

pravice na primeru subkulture uporabnikov/uporabnic drog, Fakulteta za 
družbene vede Univerze v Ljubljani (predsednik komisije: prof. dr. Rudi 
Rizman; mentor: prof. dr. Igor Lukšič; somentor: prof. dr. Aleš Debeljak; član 
komisije: doc. dr. Miro Cerar), 2004. 
 

3. Aldo Milohnić: Artikulacije avtonomije sodobne umetnosti v razmerju do 
pravne sfere, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (predsednik komisije: 
prof. dr. Lev Kreft; mentor: prof. dr. Rastko Močnik; člana komisije doc. dr. 
Blaž Lukan, prof. dr. Miro Cerar), 2012. 

 
 
6. Svetovalna, uredniška in druga strokovna dejavnost (po kronološkem 
zaporedju) 
 

• Junij 1990: sodeloval s prof. dr. Petrom Jambrekom in prof. dr. Lojzetom 
Udetom (v koordinaciji z nekaterimi drugimi strokovnjaki in s Predsedstvom 
Republike Slovenije) pri oblikovanju osnutka iniciativnega predloga 
Predsedstva Republike Slovenije za sprožitev postopka za sprejem nove 
slovenske ustave. 

 
• 1989 –1990: pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani (opravil enoletno prakso 

v pravosodnih organih). 
 

• 1989 – 2004: mentor Službe pravne pomoči za študente, v kateri so delovali 
študenti in absolventi prava s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Služba 
(ustanovitelj je bila Študentska organizacija Univerze v Ljubljani) je nudila 
študentom brezplačno pravno pomoč glede študija ter z njim povezanimi 
zadevami. V letu 2004 se je služba priključila Študentski svetovalnici ŠOU v 
Ljubljani. 

 
• Avgust 1990: strokovni tajnik sedemčlanske strokovne skupine, ki je za 

Komisijo Skupščine Republike Slovenije za ustavna vprašanja pripravila 
delovni osnutek ustave Republike Slovenije (t.i. Podvinska ustava). 

 
• Junij 1990 – februar 1992: član uredniškega odbora Časopisa za Kritiko 

znanosti. 
 

• Januar 1991 – december 1992: Sekretar Komisije Skupščine Republike 
Slovenije za ustavna vprašanja. Med drugim strokovno sodeloval pri sestavi 
predlogov:  

- ustavnih amandmajev 99 in 100 k Ustavi Republike Slovenije (Ur. l. RS, 
št. 7/91 in št.1/let.I, z dne 25. junija 1991); 

- Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 
Slovenije in ustavnega zakona za njeno izvedbo (Ur. l. RS, št.1/let.I, z dne 
25. junija 1991); 

- Ustave Republike Slovenije in ustavnega zakona za njeno izvedbo (Ur. l. 
RS, št. 33/91); 

- zakonov za volitve v državni zbor, državni svet in za volitve predsednika 
republike;   

- novega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 
 
• 11. januar – 16. april 1993: član strokovne skupine za pripravo besedila poslovnika 

Državnega zbora (poslovnik je bil sprejet 17. julija 1993).  
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• 1993 – 1999: korespondent Centra za študij konstitucionalizma v vzhodni Evropi  
(Center for the Study of Constitutionalism in Eastern Europe, New York University 
School of Law; prej The University of Chicago Law School in Central European 
University, Budapest. Sestavljal periodična poročila o razvoju konstitucionalizma v 
Sloveniji (Updates on Slovenia) za objave v East European Constitutional Review.  

 
• 1993 – 2007; 2009 – 2014: zunanji svetovalec za ustavna in druga pravna vprašanja 

v Državnem zboru. Sodeloval:   
- pri sestavi mnenj o ustavnih vprašanjih;  
- v postopkih obravnav predlogov ustavnih sprememb;  
- pri sestavi mnenj o predlogih zakonov s področja političnega sistema ter 

o nekaterih drugih predlogih zakonov;  
- pri obravnavi pravnih vprašanj glede izvrševanja zakonov in poslovnika 

Državnega zbora;  
- v postopkih obravnav sprememb poslovnika Državnega zbora; 
- pri obravnavi drugih pravnih vprašanj v Državnem zboru. 

  
• 1994 – 2003: zunanji ocenjevalec za maturitetni predmet Pravo.  
 
• 1995 – 2009: sekretar uredniškega odbora Zbornika znanstvenih razprav 

Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.  
 
• 1999: vodja Strokovne skupine za angleški prevod Ustave Republike 

Slovenije in drugih ustavnih aktov Republike Slovenije (skupina je delovala 
pri Državnem zboru).   

 
• 2000 – 2001: član Delovne skupine strokovnjakov pri Komisiji za poslovnik 

Državnega zbora za pripravo novega poslovnika Državnega zbora. 
 
• Januar – april 2001: član Strokovne skupine pri Ministrstvu za notranje zadeve 

za pripravo sistemskih rešitev na področju ustavne in zakonske ureditve 
zakonodajnega referenduma. 

 
• 2001 – 2004: član Strokovnega sveta za področje javne uprave in lokalne 

samouprave (svet je bil strokovno posvetovalni organ ministra za notranje 
zadeve za področje usmerjanja v reformo javne uprave in njenega prilagajanja 
standardom Evropske unije). 

 
• April – julij 2001: član Strokovne skupine Vlade Republike Slovenije za 

pripravo sprememb Ustave Republike Slovenije. 
 

• 2001 – 2003: član projektne skupine pri Ministrstvu za notranje zadeve za 
pripravo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o društvih. 

 
• 2002 – 2004: koordinator (delovni vodja) Strokovne skupine pri Ustavni 

komisiji Državnega zbora in koordinator med ustavno komisijo in strokovno 
skupino. Strokovna skupina je pripravila stališča o predlaganih ustavnih 
spremembah (13 vsebinskih sklopov) in delovna besedila predlogov ustavnih 
zakonov za dopolnitev I. poglavja ustave (3.a člen) ter spremembe 14., 43., 
47., 50. in 68. člena ustave. 

 
• 2002 – 2014: član uredniškega sveta revije Teorija in praksa, ki jo izdaja 

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani. 
 
• 2002 – : član uredniškega odbora strokovne knjižne zbirke Pravna obzorja pri 

Cankarjevi založbi v Ljubljani. 
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• 2003 – 2004: mentor Razsodišča Študentske organizacije Univerze v 
Ljubljani.  

 
• 2003 – 2014: podpredsednik slovenskega Društva za pravno in socialno 

filozofijo.    
 
• 2003 – 2014: član uredniškega odbora zbirke Manet (strokovna literatura), v 

okviru založniške dejavnosti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. 
 
• 2003 – 2006: član uredniškega sveta revije Revus (Revija za evropsko 

ustavnost), ki jo izdaja GV Revije d.o.o., Pravna praksa. 
  

• 2004 – 2006: član uredniškega odbora revije Neprofitni management, ki jo 
izdaja založba EDUCA, Nova Gorica. 

 
• 2005 – 2014: vodja strokovne skupine za pravno in jezikovno redakcijo 

prevoda Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije v angleški jezik. 
 
• 2005: koordinator za povezovanje dela Ustavne komisije Državnega zbora in 

Strokovne skupine Ustavne komisije Državnega zbora za področje imunitete 
poslancev. 

 
• 2005: član Delovne skupine za pripravo sprememb in dopolnitev 

referendumske in volilne zakonodaje (pri Ministrstvu za javno upravo). 
 
• 2005 – 2006: koordinator za povezovanje dela Ustavne komisije Državnega 

zbora in Strokovne skupine Ustavne komisije Državnega zbora za področje 
lokalne samouprave. 

 
• 2006: koordinator za povezovanje dela Ustavne komisije Državnega zbora in 

Strokovne skupine Ustavne komisije Državnega zbora za področje sodstva. 
 
• 2006: član Delovne skupine za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o 

volilni kampanji (pri Ministrstvu za javno upravo). 
 

• 2006 – 2007: član Delovne skupine za pripravo predloga Navodil za enotno 
uporabo nazivov in drugih pravopisnih pravil ter oblikovanje uradnih besedil 
v Državnem zboru. 

 
• 2006 – : član Društva za ustavno pravo Slovenije. 
 
• Maj – november 2007: član Delovne skupine za elektronske volitve (pri 

Ministrstvu za javno upravo). 
 
• 2007 – 2013: zunanji svetovalec pri Odvetniški pisarni Miro Senica in 

odvetniki (za področji ustavnega in upravnega prava). 
 

• 2009 – 2011: vodja Delovne skupine za preučitev pravne ureditve šolstva (pri 
Ministrstvu za šolstvo in šport). 

 
• 2009 – 2013: član Strokovne komisije za knjižno in revijalno produkcijo s 

področja znanosti pri Svetu Javne agencije za knjigo Republike Slovenije 
(JAK); recenzent za dela s področja družboslovja. 

 
•  2009: član Delovne skupine za pripravo sprememb volilne zakonodaje (pri 

Ministrstvu za javno upravo). 
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• 2009 – 2012: predsednik izpitne komisije za pravniški državni izpit (za 
posamezne kandidate) in izpraševalec za področje ustavne ureditve, 
organizacije pravosodja in državne uprave ter temeljev pravne ureditve 
Evropske unije. 

 
• 2009 – 2010: član in podpredsednik Sodnega Sveta Republike Slovenije. 

 
• 2010 – 2012: predsednik Sodnega Sveta Republike Slovenije. 
 
• 2010 – 2012: vodja Podskupine za pravo pri Ministrstvu za zunanje zadeve 

(podskupina je obravnavala vprašanja v zvezi z določitvijo poteka mejne črte 
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in pripravila strokovne 
podlage za slovenski memorandum za arbitražo). 

  
• 2009 – 2014: odgovorni urednik Zbornika znanstvenih razprav Pravne 

fakultete Univerze v Ljubljani. 
 

•  2010 – 2011: koordinator za povezovanje dela Ustavne komisije Državnega 
zbora in Strokovne skupine Ustavne komisije Državnega zbora za 
ustavnosodno področje. 

 
•  2010 –  : član Društva za evropsko pravo (Slovenian Association for European 

Law). 
 
• 2011: koordinator za povezovanje dela Ustavne komisije Državnega zbora in 

Strokovne skupine Ustavne komisije Državnega zbora za zakonodajni 
referendum.  

 
• Julij – oktober 2011: koordinator za povezovanje dela Ustavne komisije 

Državnega zbora in Strokovne skupine Ustavne komisije Državnega zbora za 
problematiko predčasnih volitev. 

 
•  2012: koordinator za povezovanje dela Ustavne komisije Državnega zbora in 

Strokovne skupine Ustavne komisije Državnega zbora za področje postopka 
oblikovanja vlade.  

 
•  2012 – 2013: koordinator za povezovanje dela Ustavne komisije Državnega 

zbora in Strokovne skupine Ustavne komisije Državnega zbora za spremembo 
148. člena Ustave Republike Slovenije. 

 
• Junij – oktober 2012: vodja strokovne skupine za pravno in jezikovno 

redakcijo prevoda sprememb Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije v angleški jezik. 

 
• 2012 – 2013: koordinator za povezovanje dela Ustavne komisije Državnega 

zbora in Strokovne skupine Ustavne komisije Državnega zbora za 
zakonodajni referendum. 

. 
• 2012 – 2014: predsednik Sveta za etična vprašanja pri Evropskem centru za 

reševanje sporov (European Centre for Dispute Resolution – ECDR, 
Ljubljana). 

 
• 2013: član Delovne skupine za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o 

referendumu in ljudski iniciativi (skupino je ustanovila Vlada Republike 
Slovenije). 
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• 2013 – 2014: član Strokovnega sveta programa Ne-odvisen.si (vseslovenski 
program odprtega in strokovno podprtega dialoga z mladimi in odraslimi). 

 
 
7.  Raziskovalna dejavnost  
 
7. 1. Sodelovanje pri raziskovalnih projektih 
 

• 1989 – 1993: dve raziskavi:  
1) Socialni, strukturni in pravni pogoji strankarskega pluralizma v 

Jugoslaviji (objavljeno);  
2) (Ne)laičnost normativne strukture prava (ni objavljeno).  

 
• 1993 – 1995: v okviru raziskovalnega projekta Temeljne pravice opravil 

raziskavo na temo: Narava človekovih pravic in dolžnosti - posebni del: 
ugovor vesti (objavljeno).  

 
• 1996 – 2001: v okviru raziskovalnega projekta Razumevanje prava opravil 

raziskavo na temo: (I)racionalnost modernega prava (del raziskave 
objavljen v okviru doktorske disertacije). 

 
• 1997: sodeloval v mednarodni raziskavi oziroma projektu Temeljne pravice v 

Evropi, ki ga je za Slovenijo koordiniralo Ustavno Sodišče Republike 
Slovenije v povezavi s pravnimi strokovnjaki iz različnih institucij (pravni 
fakulteti iz Ljubljane in Maribora, sodišča itd.). Pripravil poročilo: Viri 
temeljnih pravic v Sloveniji (objavljeno). 

 
• 1999 – 2001: v okviru raziskovalnega projekta Etika in pravo opravil 

raziskavo na temo: (I)racionalnost pravnih vrednot (del raziskave objavljen 
v Zborniku znanstvenih razprav Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, 
2001, pod naslovom Narava pravnih vrednot). 

 
• 1999 – 2000: sodelovanje v mednarodnem raziskovalnem projektu 

Fundamental Rights in Europe and North America v okviru Univerze v 
Osnabrück-u (vodja projekta: prof. dr. Albrecht Weber). Obravnavana tema: 
Right to Life (objavljeno). 

 
• 2007 – 2009: v okviru raziskovalnega projekta Pravna država opravil 

raziskavo na temo: (Ne)ideološkost pravne države (objavljeno).  
 

• 2010 – 2012 : v okviru raziskovalnega projekta (Ustavno)sodno odločanje 
opravil raziskavo na temo: Etični temelji sodniškega poklica (objavljeno). 

 
• 2012 – 2014: vodja (skupaj z dr. Mitjem Sardočem) slovenskega dela 

raziskovalnega projekta Sveta Evrope: Učenje temeljnih načel in delovanja 
evropskega sistema varovanja človekovih pravic (Learning the Key 
Principles and the Functioning of the Human Rights Protection System).  

  
 
7. 2. Nosilec raziskav  
 

• Januar – maj 2003: v sonosilstvu (soavtorstvu) z dr. Igorjem Kaučičem opravil 
raziskavo za Ministrstvo za notranje zadeve na temo Primerjalnopravni pregled 
ureditve zakonodajnega referenduma in ureditev referenduma v Švici 
(objavljeno).  

 
• 2003 – 2005: odgovorni nosilec temeljnega raziskovalnega projekta: Pravo in 

demokracija (raziskovalna skupina Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, v 
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sodelovanju z Inštitutom za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v 
Ljubljani).  

 
• Januar – junij 2008: v ZDA kot gostujoči Fulbright profesor in kot samostojni 

nosilec raziskave izvedel raziskavo na temo: Legal Reasoning Within 
Comparative Constitutional Perspective. Pri izvedbi raziskave uporabljal 
resurse na Golden Gate University School of Law, San Francisco, ter na 
University of California, Berkeley School of Law (Boalt Hall).  

 
 
8. Strokovni nastopi, predavanja in referati v Sloveniji  
 
Strokovni nastopi, predavanja in referati na srečanjih, ki so jih organizirali: 
 
do junija 2014:  
 
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Inštitut 
za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni 
fakulteti Univerze v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, 
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani, Fakulteta za management Univerze v Kopru, 
Državni zbor Republike Slovenije, Državni svet Republike Slovenije, Ustavno sodišče 
Republike Slovenije, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje 
zadeve, Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za šolstvo, 
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje seniorjev Slovenije, Agencija za 
management, Zavod SECLI, Center za razvoj financ, Visoka policijsko-varnostna šola 
v Ljubljani (sedaj Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru), Zveza prijateljev 
mladine, Mirovni inštitut, Evropsko združenje mladih pravnikov – SYLA, Evropsko 
združenje študentov prava – ELSA, Dokumentacijski center Sveta Evrope, Založba 
EDUCA, Informacijski pooblaščenec, Socialna akademija, Slovensko združenje za 
kakovost in odličnost, Amnesty International Slovenije, Slovenski institut za kakovost 
in meroslovje, Slovensko društvo za evropsko pravo, Inštitut dr. Jožeta Pučnika, 
Evropska svetovalnica, Svetovni slovenski kongres, Planet GV, Zveza društev 
pravnikov Slovenije, Institut Franca Pedička, Inštitut Antona Trstenjaka, Društvo 
katoliških pedagogov Slovenije, Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije, Za in 
proti – zavod za kulturo dialoga, Društvo ekonomistov Dolenjske in Bele Krajine, 
Slovenski center PEN, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Društvo za 
pravno in socialno filozofijo, Socialna zbornica Slovenije, Gasilska zveza Slovenije, 
Komisija za preprečevanje korupcije, Gimnastična zveza Slovenije, Združenje bank 
Slovenije, združenje Tax-Fin-Lex d.o.o., Zdravniško društvo Maribor, Pravniško 
društvo Maribor, Pedagoški inštitut, Znanstveno raziskovalni center SAZU, Zveza 
gluhih in naglušnih Slovenije, Waldorfska šola Ljubljana, Waldorfska šola Celje, Urad 
za verske skupnosti, Združenje manager, AmCham, Pristop d.o.o., Integriteta – 
Transparency International Slovenia, Notarska zbornica Slovenije, Evropska pravna  
fakulteta v Novi Gorici 
in različne druge institucije, združenja, zbornice, društva, vrtci, osnovne in srednje šole, 
raziskovalne in druge organizacije ter skupine oziroma organizacije študentov 
slovenskih pravnih fakultet in ljubljanske fakultete za družbene vede, različne politične 
stranke itd.  
 
Od junija 2020 dalje: 
 
Pamfil – društvo študentov in diplomantov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Life 
Learning Academia, Društvo za pravno in socialno filozofijo (Pravna fakulteta 
Univerze v Ljubljani), ... 
 
Dokumentirani oziroma objavljeni nastopi (predavanja, referati ipd.) so razvidni iz 
bibliografije (glej COBISS).  
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9. Udeležbe na mednarodnih znanstvenih in strokovnih srečanjih ter 
izobraževanje in poučevanje v tujini 
 
Do junija 2014:  
 
1) Mednarodni simpozij v Steinzu (pri Gradcu v Avstriji), 13. – 15. september 1990, 
na temo Kultur, Wirtschaft und Politik im Wandel.   

 
2) Mednarodni simpozij v Budimpešti (10. – 13. oktober 1991) na temo: Democratie 
et reformes constitutionnelles dans les Pays de l'Europe centrale. Simpozij je 
organiziral Institut International Jacques Maritain iz Rima. Nastop z referatom z 
naslovom: Constitutional Debate in Slovenia.             
                           
3) Mednarodni simpozij v Salzburgu (Internationales Symposium des akademischen 
Mittelbaus), 16. – 17. november 1991. Simpozij je organizirala Bundeskonferenz der 
wissenschaftlichen und künstlerischen Personals der österreichischen Universitäten 
und Kunsthochschulen (BUKO) v sodelovanju z Bund des Akademischen Mittelbaus 
(BAM/Deutschland).  
                                       
4) Mednarodni poletni seminar o človekovih pravicah (International Summer School 
for Human Rights) v Varšavi (Miedzeszyn), 14. – 20. september 1992. Seminar sta 
organizirala Helsinki Foundation for Human Rights in International Institute of Human 
Rights (Strassbourg). 
 
5) Mednarodni kolokvij v Ljubljani (28. – 29. oktober 1992) na temo: Uveljavljanje 
političnih, državljanskih, ekonomskih in socialnih pravic v pravnem sistemu Republike 
Slovenije. Kolokvij je organiziral Svet za varstvo človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin iz Ljubljane, v sodelovanju z Direktoratom za človekove pravice iz 
Strassburga. Nastop z referatom z naslovom: Ugovor vesti v slovenski pravni ureditvi. 
 
6) Mednarodna konferenca v Chicagu - ZDA (2. – 3. december 1992) na temo: 
Presidential and Parlimentary Powers in the New Eastern European Constitutions. 
Konferenca je potekala na Pravni fakulteti v Chicagu. Organiziral jo je Center for the 
Study of Constitutionalism in Eastern Europe - The University of Chicago Law School. 
 
7) Mednarodna konferenca v Budimpešti (17. – 19. september 1993) na temo: 
Presidencies in new Democracies of Middle and Eastern Europe. Konferenca je 
potekala pri Centru za vzhodnoevropske študije (CEU). Organiziral jo je Center for the 
Study of Constitutionalism in Eastern Europe - The University of Chicago Law School. 
Nastop z referatom z naslovom: The Presidential Powers in Slovenia. 
 
8) Mednarodni kolokvij v Heidelbergu (20. – 23. oktober 1993) na temo: Das 
Minderheitenrecht Europäischer Staaten. Kolokvij je organiziral Max-Planck Institut 
für ausländisches und öffentlicher Recht und Völkerrecht iz Heidelberga.  
 
9) Mednarodni simpozij v kraju Piestany na Slovaškem (11. – 14. november 1993) na 
temo: Constitutionalism and Politics. Simpozij je organiziral Czecho-Slovak 
Committee of the European Cultural Foundation iz Bratislave. Nastop z referatom z 
naslovom: New Constitution of the Republic of Slovenia. 
 
10) Mednarodni seminar v Salzburgu (14. – 18. marec 1994) na temo: Die Rechtspflege 
im Licht der Europäischen Menschenrechtskonvention. Seminar je organiziral 
Österreichisches Institut für Menschenrechte pod pokroviteljstvom Sveta Evrope.  
 
11) Mednarodna konferenca v Pragi (17. – 19. november 1994) na temo: 
Transformation in Eastern Europe. Konferenco je organiziral Institut für Öffentliches 
Recht, Politikwissenschaft und Verwaltungslehre iz Gradca (Graz), Avstrija. Nastop z 
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referatom z naslovom: The Constitutional Development and Party Formation in 
Slovenia. 
 
12) Mednarodna konferenca v Chicagu - ZDA (1. – 3. december 1994) na temo: The 
Constitutions of Parliament. Konferenca je potekala na Pravni fakulteti v Chicagu. 
Organiziral jo je Center for the Study of Constitutionalism in Eastern Europe - The 
University of Chicago Law School. Nastop z referatom z naslovom: The Constitution 
of the Parliament - the Case of Slovenia. 
 
13) Mednarodni simpozij v Gradcu (Graz, Avstrija), 28. september –  1. oktober 1995, 
na temo: Rechtsstaatlichkeit als Element gemeineuropaeischen Verfassungsrechts. 
Simpozij je organiziral Institut für Öffentliches Recht, Politikwissenschaft und 
Verwaltungslehre iz Gradca. Nastop z referatom z naslovom: The Rule of Law 
(Rechtsstaat) - The Case of Slovenia.   
 
14) Mednarodna konferenca v Ljubljani in Portorožu (24. – 26. junij 1996) na temo: 
The New Democratic Parliaments: The First Years. Konferenco sta organizirala 
Slovensko politološko društvo in Research Committee of Legislative Specialists. 
Nastop z referatom z naslovom: Mechanisms of Direct Democracy in the New Slovene 
Legal and Political Order - The Legislative Referendum.  
 
15) Mednarodni simpozij v Gradcu (Graz, Avstrija), 24. – 27. oktober 1996, na temo: 
Informationsfreiheit und Demokratie. Simpozij je organiziral Institut für Öffentliches 
Recht, Politikwissenschaft und Verwaltungslehre iz Gradca. Skupno z dr. Igorjem 
Lukšičem nastop z referatom z naslovom: Informationsfreiheit und Demokratie - 
Beispiel Slowenien. 
 
16) Mednarodna konferenca na Bledu (Third Regional Conference of the Central 
European Political Science Associations), 22. – 23. november 1996, na temo: Conflict 
and Consensus: Pluralism and Neocorporatism in New and Old Democracies at the 
Region. Konferenco je organiziralo Slovensko politološko društvo. Nastop z referatom 
z naslovom: Mechanisms of Direct Democracy in the New Slovene Legal and Political 
Order: The Legislative Referendum. 
 
17) Mednarodna konferenca v Firencah (24. – 25. januar 1997) na temo: Institutional 
Engineering in Eastern Europe. Konferenco je organiziral European University 
Institute iz Firenc. Nastop z referatom z naslovom: The Shaping of Constitutional 
Institutions in the Republic of Slovenia. 
 
18) Strokovni seminar (summer institute) v Londonu za univerzitetne predavatelje iz 
različnih držav (4. julij –1. avgust 1998) na temo: Civic Education and the Practice of 
Democracy. Seminar je organiziral Institute of United States Studies, University of 
London. 
 
19) Svetovni kongres s področja filozofije prava v New Yorku - Pace University (24. 
– 30. junij 1999) – The 19th World Congress in Philosophy of Law and Social 
Philosophy. Kongres je bil organiziran s strani International Society of Law and Social 
Philosophy (Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie – IVR). V 
okviru tematskega sklopa The Nature of the Law nastop z referatom z naslovom: 
(Ir)rationality of the Constitution". 
 
20) Mednarodna konferenca na Brdu pri Kranju (26. – 28. avgust 1999) na temo: 
Human Rights and Democratic Transitions. Konferenca je potekala v okviru aktivnosti 
International Political Science Association: Human Rights Research Committee, 
organizirali pa sta jo Katedra za sociologijo in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Austrian Institute of East and SE European 
Studies - Branch Office Ljubljana. Nastop z referatom z naslovom: Multidimensionality 
of Human Rights and Duties. 
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21) Mednarodna konferenca v Atenah (10. – 12. februar 2000) na temo: Towards a 
Political Unification of Europe(?). Konferenco sta organizirala Andreas Papandreou 
Foundation in European Public Law Centre pod pokroviteljstvom Ministry of Foreign 
Affairs of the Hellenic Republic.  
 
22) Mednarodni forum v Portorožu (4. – 7. maj 2000) na temo: Europe – Human 
Rights and the Rule of Law in the Information Age. Forum je potekal v okviru Annual 
General Meeting of the European Young Bar Association (EYBA) in je bil izveden v 
sodelovanju med EYBA, European Movement, Slovenian Association for International 
Relations, European Public Law Center from Athens in IDC Center of the Council of 
Europe – Ljubljana. Nastop z referatom z naslovom: European integration – a process 
based on common values. 
 
23) Mednarodni posvet v Firencah (26. – 27. maj 2000) na temo: Constitutional 
Justice, East and West: Democratic Legitimacy and Constitutional Courts in 
Postcommunist Central and Eastern Europe in Comparative Perspective. Konferenco 
je organiziral European University Institute (Department of Law) iz Firenc. Nastop z 
referatom z naslovom: Constitutional Court vs. Legislature - the Case of Slovenia. 
 
24) Udeležba na 44. plenarni seji Beneške komisije (44th Plenary meeting of the 
European Commission for Democracy through Law / Venice Commission) v Benetkah,  
14. oktobra 2000. Na seji je Beneška komisija na pobudo Vlade Republike Slovenije 
sprejela mnenje o dopolnitvi 80. člena Ustave Republike Slovenije z dne 25. 7. 2000. 
Udeležba na seji v vlogi strokovnega člana delegacije Državnega zbora Republike 
Slovenije, skupaj s predsednikom Odbora Državnega zbora za mednarodne odnose 
Jelkom Kacinom in v.d. vodje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega 
zbora Tino Bitenc Pengov.  
 
25) Mednarodna konferenca v Budimpešti (19. – 21. februar 2001) na temo: 
Contributions by the States of Central and Eastern Europe towards modern European 
constitutional law. Konferenco je organizirala Deutsche Stiftung für internationale 
rechtliche Zusammenarbeit e.V (IRZ-Stiftung) iz Bonn-a. 
 
26) Študijski obisk na pravni fakulteti Golden Gate University School of Law v San 
Franciscu (23. april – 5. maj 2001). V tem času tudi krajši študijski obiski knjižnic na 
pravnih fakultetah: University of California Boalt Hall School of Law (Berkeley), 
Stanford Law School (Stanford), UCLA School of Law  (Los Angeles).  
 
27) Svetovni kongres s področja filozofije prava na vrije University v Amsterdamu 
(19. – 23. junij 2001) – The 20th World Congress of the International Association for 
Philosophy of Law and Social Philosophy. Kongres na temo Pluralism and Law je bil 
organiziran s strani International Association for Philosophy of Law and Social 
Philosophy (Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie – IVR).  
 
28) Letna konferenca korespondentov Evropskega centra parlamentarnih raziskovalcev 
in dokumentalistov (ECPRD) v Ljubljani (4. – 5. oktober 2001) – Annual ECPRD 
(European Centre for Parliamentary Research and Documentation) Conference of 
Correspondents. Konferenco je organiziral Državni zbor Republike Slovenije. Nastop 
z referatom z naslovom: The Parliament´s Role in the Creation of a New State.  
 
29) Simpozij z mednarodno udeležbo v Portorožu (11. – 12. april 2002) na temo: 
Odgovornost v zdravstvu. Konferenco je organiziral SouthEast European Comparative 
Law Institute (SECLI). Nastop z referatom z naslovom: Opredelitev in vrste pravne 
odgovornosti. 
  
30) Študijski obisk v Sevilji (4. – 11. september 2002) na Institute for Prospective 
Technological Studies (IPTS), ki sodi v okvir Joint Research Centre pri Evropski 
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komisiji. Študijski obisk je bil osredotočen na preučevanje postopka Foresight 
(sistematično, participatorno, vizionarsko itd. predvidevanje oziroma načrtovanje in 
doseganje konsenza o razvojnih strategijah in politikah na lokalnem, regionalnem, 
državnem ali EU nivoju). 
 
31) Mednarodna konferenca v Haagu (28. – 29. november 2002) na temo: European 
Constitution. Konferenco je organiziralo Ministry of the Interior and Kingdom 
Relations iz Haaga. 
 
32) Mednarodni forum (VII. Bled Forum) na Bledu (28. – 29. marec 2003). Forum je 
organiziralo Evropsko združenje mladih pravnikov Slovenije (SYLA) v sodelovanju z 
Ženevskim klubom pravnikov (ŽKP) in Evropskim društvom študentov prava (ELSA). 
Nastop z referatom z naslovom: Evropska ustava in človekove pravice v njej (v okviru 
sekcije Evropa in evropske institucije). 
 
33) Svetovni kongres s področja filozofije prava v Lundu, na Švedskem (12. – 18. 
avgust 2003) – The 21st World Congress of the International Association for 
Philosophy of Law and Social Philosophy. Kongres na temo Law and Politics – In 
Search of Balance je bil organiziran s strani International Association for Philosophy 
of Law and Social Philosophy (Internationale Vereinigung für Rechts- und 
Sozialphilosophie – IVR). Nastop z referatom z naslovom: Power and Autonomy of the 
Modern Law (v okviru tematskega sklopa Theory of Democracy and 
Constitutionalism). 
 
34) Mednarodna konferenca v Atenah (30. – 31. januar 2004) na temo: Constitutional 
Justice in Europe Today. Konferenco je organizirala Panteion University of Social and 
Political Sciences. Nastop z referatom z naslovom: Constitutional Justice and 
Democracy in Slovenia. 
 
35) Študijski obisk na Fakulteti za politične znanosti v Beogradu (18. – 20. april 2005). 
Predavanje (za študente vseh letnikov in učitelje) na temo: Pravo i politika – pitanje 
autonomnosti modernog prava. 
 
36) Svetovni kongres s področja filozofije prava v Granadi, Španija (24. – 29. maj 
2005) – The 22nd World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy na temo 
Law and Justice in a Global Society. Kongres je bil organiziran s strani International 
Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (Internationale Vereinigung 
für Rechts- und Sozialphilosophie – IVR). 
 
37) Strokovna ekskurzija v Dublin, Irska (1. – 5. junij 2005), skupaj z učitelji in 
sodelavci Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Obisk University College Dublin in 
ogled nekaterih drugih univerzitetnih središč.  
 
38) Mednarodni posvet v Državnem svetu Republike Slovenije v Ljubljani (19. 
oktober 2006) na temo: Pomen in vloga dvodomnosti. Posvet je organiziral Državni 
svet. Nastop z referatom z naslovom: Demokratični pomen dvodomnosti. 
 
39) Mednarodni forum na gradu Seggau pri Leibnitzu, Avstrija (24. – 26. maj 2007) 
na temo: Europa. Träume und Traumata. (Forum für politische, wissenschaftliche, 
kulturelle, wirtschaftliche und soziale Fragen eines neuen Europa). Forum, ki je 
potekal v okviru Pfingst Dialog – Geist & Gegenwart, je bil organiziran pod 
pokroviteljstvom štajerske (Steiermark) deželne vlade. Nastop z referatom z naslovom: 
Constitution and Justice (The EU and Its Common »Constitutional« Values). 
 
40) Študijski obisk v Tallinnu, Estonija (12. junij 2007), v okviru delegacije 
Ministrstva za javno upravo (v delegaciji sodeloval kot zunanji član strokovne skupine 
pri ministrstvu). V okviru obiska so bili o izkušnjah Estonije z izvedbo lokalnih in 
parlamentarnih e-volitev opravljeni strokovni razgovori s predstavniki Nacionalnega 
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volilnega odbora v estonskem parlamentu, estonskega centra za informatiko, 
estonskega ministrstva za gospodarstvo in komunikacije ter E-Governance Academy. 
 
41) Mednarodna okrogla miza o poslovniški in zakonski ureditvi nacionalnih 
parlamentov,  Beograd, Srbija (13. julij 2007) (Round Table on the Rules of Procedure 
and the Laws on the National Assemblies – Principles and Implementation). Projekt v 
okviru Združene iniciative za podporo parlamentanim institucijam (Joint Initiative to 
Support parliamentary Institutions) je financirala EU, usmerjala Evropska agencija za 
rekonstrukcijo in s pomočjo strokovnjakov izvedla Parlamentarna skupščina Sveta 
Evrope. Kot povabljeni strokovnjak predaval na temo: Parlamentarni poslovnik u 
kontekstu demokratije, pravne države i efikasnosti.  
 
42) Svetovni kongres s področja filozofije prava v Krakovu, Poljska (1. – 6. avgust 
2007) – The 23rd World IVR Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy na 
temo Law and Legal Cultures in the 21st Century: Diversity and Unity. Kongres je bil 
organiziran s strani International Association for Philosophy of Law and Social 
Philosophy (Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie – IVR). 
 
43) Mednarodna konferenca v Celju (8. – 11. november 2007) na temo: Dialogue or 
How to Overcome Clashes of Our Civilizations. Posvet je organizirala Teološka 
fakulteta Univerze v Ljubljani. Nastop z referatom z naslovom: Human Rights and 
Duties – A Bridge Between Different Cultures. 
 
44) Od januarja do junija 2008 gostujoči Fulbright profesor na Golden Gate University 
School of Law v San Franciscu, ZDA. Predaval Primerjalno ustavno pravo 
(Comparative Constitutional Law). Izvedel raziskavo na temo: Legal Reasoning Within 
Comparative Constitutional Perspective. Pri izvedbi raziskave uporabljal tudi resurse 
na University of California, Berkeley School of Law (Boalt Hall), v Berkeley-ju, ZDA, 
in tam tudi obiskoval predavanja v okviru doktorskega seminarja na temo: The 
Dilemmas of Judicial Power in Comparative Perspective – A Sawyer Seminar Project, 
ki ga je organiziral The Center for Study of Law & Society, University of California, 
Berkeley. 
 
45) Mednarodni 18. Fulbrightov simpozij v San Franciscu (18. april 2008) – The 18th 
Annual Fulbright Symposium on International Legal Problems na temo: The Politics of 
International Law. Simpozij je organizirala Golden Gate University School of Law. 
Nastop z referatom z naslovom: The Questions of the Autonomy of International Law: 
Relationship between Law and Politics. 
 
 46) Študijski obisk na University of Washington School of Law v Seattlu, ZDA (15. – 
19. maj 2008). Predavanje (za študente in učitelje) na temo: The Relationship Between 
Law and Politics.  
 
47) Mednarodna konferenca v Kopru (4. – 6. december 2008) na temo: Freedom and 
Democracy: European Perceptions, European Perspectives. Posvet je organizirala 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije. Nastop z referatom z 
naslovom: The Ideology and the Rule of Law. 
 
48) Svetovni kongres s področja filozofije prava v Pekingu, Kitajska (15. – 20. 
september 2009) – The 24th IVR World Congress of Philosophy of Law and Social 
Philosophy na temo Global Harmony and the Rule of Law. Kongres je organizirala 
Academy of Jurisprudence of China Law Society. 
 
49) Mednarodna konferenca sodnih svetov v Budvi – Bečićih, Črna Gora (28. – 30. 
september 2009) – IV International Conference of the Authorities for the Judiciary. 
Konferenco je organiziral Sodni svet Črne Gore. Udeležba na zasedanju v vlogi 
podpredsednika Sodnega sveta Republike Slovenije. Nastop z referatom z naslovom: 
Organization and Functioning of the Judicial Council of the Republic of Slovenia. 
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50) Mednarodno znanstveno srečanje v Rijeki, Hrvaška (27. – 28. november 2009) – 
Medjunarodni znanstveni skup na temo: Pojam prava: Viskovićevo integralno 
poimanje prava. Srečanje sta organizirala Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci in 
Hrvatska udruga za pravnu i socijalnu filozofiju te teoriju prava i države. Nastop z 
referatom z naslovom: (Ne)ideološkost integralnih teorij prava: razmišljanje ob 
Viskovićevem integralnem pojmovanju prava.  
 
51) Konferenca mednarodnega združenja Global  Law – The International Law Group 
v Ljubljani (4. – 6. marec 2010), ki jo je gostila Odvetniška pisarna Miro Senica in 
odvetniki, d.o.o. Nastop z referatom z naslovom: The History of Slovenia and the 
Region – Different Historical Impacts on the Slovenian Constitutional System.  
 
52) Mednarodna konferenca (1st Conference on Philosophy and Law) v Gironi, 
Španija (20. – 22. maj 2010) na temo: Neutrality and Theory of Law. Konferenco so 
organizirali Catedra de Cultura Jurídica, Marcial Pons, Universitat de Girona in 
Universitat Pompeu Fabra. 
 
53) Zasedanje Generalne skupščine evropske mreže sodnih svetov v Londonu, Velika 
Britanija (2. – 4. junij 2010) – European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), 
General Assembly Meeting. Udeležba na zasedanju v vlogi člana slovenske delegacije 
in podpredsednika Sodnega sveta Republike Slovenije. V okviru zasedanja posebej 
sodeloval v več skupinah ENCJ za posamezna področja delovanja sodstva ter bil 
izvoljen za člana volilne komisije, ki je izvedla volitve usmerjevalnega odbora ENCJ 
in predsednika ENCJ.  
 
54) ) Mednarodna konferenca sodnih svetov v Siófoku, Madžarska, (17. – 20. oktober 
2010) – 5. International Conference of the Regulatory Judicial Authorities of the 
Balkan Area. Udeležba na zasedanju v vlogi podpredsednika Sodnega sveta Republike 
Slovenije in vodje slovenske delegacije. Nastop z referatom z naslovom: Selection of 
the Members of the Judicial Council of the Republic of Slovenia. 
 
55) Kongres Mednarodne zveze za evropsko pravo – XXIV Congress FIDE (The 
International Federation for European Law) v Madridu, Španija (3. – 6. november 
2010). Udeležba na kongresu v vlogi nacionalnega poročevalca za področje nacionalnih 
parlamentov v EU. Pripravil in predložil pisno poročilo: Slovenia –  The Role of 
National Parliaments in the European Union. 
 
56) V okviru ENCJ (European Network of Councils for the Judiciary) od 11. oktobra 
2010 do aprila 2011 kot slovenski predstavnik mednarodne projektne skupine ENCJ za 
ugotavljanje zaupanja v sodstvo (Project group: Measurement of National and 
Transnational Public Confidence) sodeloval na delovnih sejah skupine, ki so potekale 
na naslednjih lokacijah:  
 

• Leuven, Belgija (11. – 12. oktober 2010), 
• Bruselj, Belgija (13. – 14. december 2010), 
• Haag, Nizozemska (7. – 8. februar 2011), 
• Budimpešta, Madžarska (4. – 5. april 2011). 

 
57) Zasedanje Generalne skupščine evropske mreže sodnih svetov v Vilni, Litva (8. – 
10. junij 2011) – European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), General 
Assembly Meeting. Udeležba na zasedanju v vlogi predsednika Sodnega sveta 
Republike Slovenije in vodje slovenske delegacije. V okviru zasedanja posebej 
sodeloval v skupini ENCJ za ugotavljanje zaupanja v sodstvo.  
 
58) Svetovni kongres s področja filozofije prava v Frankfurtu, Nemčija (15. – 20. 
avgust 2011) – The 25th IVR World Congress of Philosophy of Law and Social 
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Philosophy na temo Law – Science – Technology. Kongres je organizirala Goethe 
University, Frankfurt/Main. 
 
59) Kot predsednik Sodnega sveta Republike Slovenije vodil delegacijo Sodnega sveta 
na dvostranskem strokovnem srečanju (bilateral seminar) z belgijskim High Council 
of Justice v Bruslju, Belgija (16. – 17. oktober 2011).  
 
60) Mednarodni simpozij o reformah turškega sodnega sistema, Istanbul, Turčija (24. 
– 27. oktober 2011) – International Symposium on Reforms in Turkish Judicial System, 
High Council of Judges and Prosecutors from Past to Present and Comparison with 
European Application. Simpozij je organiziral turški High Council of Judges and 
Prosecutors. Udeležba v vlogi predsednika Sodnega sveta Republike Slovenije.  
 
61) V okviru ENCJ (European Network of Councils for the Judiciary) od decembra 
2011 do maja 2012 kot slovenski predstavnik mednarodne projektne skupine ENCJ za 
reformo sodstva v Evropi (Project team: Judicial reform in Europe) sodeloval na 
delovnih sejah skupine, ki so potekale na naslednjih lokacijah: 
 

• Bruselj, Belgija (19. – 20. december 2011), 
• Rim, Italija (21. – 22. marec 2012). 

 
62) Zasedanje Generalne skupščine evropske mreže sodnih svetov v Dublinu, Irska (9. 
– 11. maj 2012) – European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ), General 
Assembly Meeting. Udeležba na zasedanju v vlogi predsednika Sodnega sveta 
Republike Slovenije in vodje slovenske delegacije ter v vlogi člana delovne skupine 
ENCJ za reformo sodstva v Evropi. V okviru zasedanja posebej sodeloval v skupini za 
roformo sodstva v Evropi ter bil izvoljen za predsednika volilne komisije, ki je izvedla 
volitve usmerjevalnega odbora ENCJ in predsednika ENCJ.  
 
63) Mednarodna konferenca sodnih svetov v Istanbulu, Turčija (29. – 30. maj 2012) – 
The 7th International Conference of the Regulatory Judicial Authorities of the Balkan 
Area. Udeležba na zasedanju v vlogi predsednika Sodnega sveta Republike Slovenije 
in vodje slovenske delegacije. Nastop z referatom z naslovom: The Independence of the 
Judiciary and Cooperation with the Legislative and Executive Branches of Power in 
the Republic of Slovenia. 
 
64) Mednarodna konferenca v Ljubljani (13. – 14. september 2012) z naslovom: 
Skrivnost Ustvarjalnosti. Konferenco je organizirala Waldorfska šola iz Ljubljane s 
podporo Jean Monnet programme of the European Union. Nastop z referatom z 
naslovom: Etična razsežnost ustvarjalne odličnosti. Sodeloval tudi na okrogli mizi o 
različnih vidikih ustvarjalnosti. 
 
65) Svetovni kongres s področja filozofije prava, Belo Horizonte, Brazilija (21. – 26. 
julij 2013) – The 26th IVR World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy 
na temo Human Rights, Rule of Law and the Contemporary Social Chalenges in 
Complexs Societies. Kongres je organizirala Federal University of Minas Gerais, Belo 
Horizonte. 
 
66) Študijski obisk, Strasbourg, Francija (12. – 13. november 2013), organiziran v 
okviru raziskovalnega projekta Sveta Evrope: Učenje temeljnih načel in delovanja 
evropskega sistema varovanja človekovih pravic (Learning the Key Principles and the 
Functioning of the Human Rights Protection System) – predstavitev enoletnega dela in 
dosežkov slovenske raziskovalne skupine. 
 
 
Od junija 2020 dalje: 
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67) Mednarodna konferenca v Sofiji, Bolgarija (16. 10. 2020) na temo: Bulgaria in the 
Eurozone – Opportunities and Challenges. Konferenco sta organizirali poslanka 
Evropskega parlamenta Tsvetelina Penkova in Univerza za državno in svetovno 
ekonomijo (The University of National and World Economy) iz Sofije. Sodelovanje v 
uvodnem panelu ter nastop na temo: The Slovenian Experience.  
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