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ZAPOSLITEV 
  

 

 
 
 

IZOBRAZBA 
  

 

februar 2017 – danes docent za ustavno pravo 

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta  

 

december 2015 – danes raziskovalec (dopolnilno delo) 

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 

 

oktober 2013 – januar 2017 postdoktorski raziskovalec (Research Associate) 

Pravna fakulteta Univerze v Kentu (University of Kent, School of Law) 

Canterbury, Združeno kraljestvo 

 

januar – julij 2016 predavatelj (Teaching Fellow) za pravo Evropske unije  

Univerza v Londonu, Šola za orientalne in afriške študije, Pravna fakulteta (University of 
London, School of Oriental and African Studies (SOAS), School of Law) 

London, Združeno kraljestvo 

 

avgust 2012 – maj 2013 gostujoči raziskovalec / Fulbrightov štipendist (Fulbright Research Scholar) 

Pravna fakulteta Univerze v Michiganu (University of Michigan, Law School) 

Ann Arbor, Michigan, ZDA 

 

julij 2009 – avgust 2012 višji svetovalec II 

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, Direktorat za pripravo zakonodaje s področja 
pravosodja 

 

oktober 2007 – avgust 2012 mladi raziskovalec  

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta  

 

december 2006 –  

november 2007 

sodniški pripravnik 

Višje sodišče v Celju, Višje sodišče v Ljubljani 

 

oktober 2010 – februar 2013 doktorat pravnih znanosti  

 

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta  

Tema doktorske disertacije: Sprejem zadeve v ustavnosodno presojo, pripravljena pod mentorstvom 
prof. dr. Igorja Kaučiča, obranjena 20. 2. 2013 pred komisijo (prof. dr. Katja Filipčič, prof. dr. Franc 
Grad, prof. dr. Janez Čebulj, prof. dr. Igor Kaučič) 

 
 

oktober 2007 – september 2010 magistrski študij ustavnega prava  
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ZNANJE JEZIKOV 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

15. 4. 2009 

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta  

Zaključen z neposrednim prehodom na doktorski študij (po sklepu Senata Pravne fakultete)  
 

 

pravniški državni izpit 

 

 

oktober 2000 – september 2006 

 

 

 

 

 

 

 

september 2004 – junij 2005 

dodiplomski študij prava 

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta 

 
Zaključen z zagovorom diplomske naloge z naslovom Analiza smiselnosti uvedbe 
neodvisnih upravnih tribunalov v slovenski pravni sistem (mentor prof. dr. Bojan 
Bugarič, ocena cum laude) 

 
 

študijska izmenjava v okviru programa Socrates/Erasmus 

Univerza v Greifswaldu, Pravna fakulteta (Ernst-Moritz-Arndt Universitaet 
Greifswald, Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultaet) 

Greifswald, Nemčija 

 

 

Materni jezik 

 

Tuji jeziki 

slovenščina 

 

angleščina (C2), nemščina (C1), portugalščina (C1), srbščina/hrvaščina (C1/C2), francoščina (B1/B2).  


