Izr. prof. dr. ANDRAŽ TERŠEK
POKLICNI ŽIVLJENJEPIS

Osnovni podatki:
ANDRAŽ TERŠEK, rojen 2. 3. 1975 v Ljubljani, je po odlično opravljanem zaključnem izpitu
na gimnaziji Rudolf Maister v Kamniku uspešno opravil sprejemne izpite na Pravni fakulteti v
Ljubljani in se leta 1994 vpisal na to fakulteto. Diplomiral je leta 1998, po uspešnem zagovoru
diplomske naloge z naslovom Legitimnost političnega in pravnega sistema, za katero je prejel
nagrado PF v Ljubljani »za odlično diplomsko nalogo.« Leta 1999 je vpisal podiplomski študij
Teorija prava in države na PF v Ljubljani. V okviru magistrskega študija je opravil vse
obveznosti z odliko in uspešno zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Javnost in svoboda
izražanja kot sestavini demokratične legitimnosti. Leta 2003 je prejel nagrado Zveze društev
pravnikov Slovenije »mladi pravnik«. Decembra 2007 je opravil strokovni izpit za imenovanje
v naziv s področja državne ureditve in javne uprave. V letih 2007 in 2008 je opravljal tudi
volontersko sodniško (Okrožno sodišče v Ljubljani) in odvetniško (Odvetniška družba Čeferin)
prakso.
Februarja 2008 je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Legitimnost kot prvina
političnih in pravnih konceptov sodobne ustavne demokracije.
Zaposlitev in fakultetno pedagoško delo:
Od leta 1999 je bil zaposlen kot asistent na Katedri za teorijo in sociologijo prava PF v Ljubljani.
Istega leta je ustanovil Sociološki klub na PF v Ljubljani, v okviru katerega je občasno
pripravljal in vodil tematska srečanja, okrogle mize, pogovore in predavanja za študente in
zainteresirano javnost. Posebej aktiven je bil na področju usposabljanja študentov prava in
mladih pravnikov za samostojno raziskovalno in publicistično delo. Na ta način nastali pisni
izdelki so bili objavljeni v publikacijah Pamfil, Pravna praksa, Gospodarski vestnik, Dignitas
in Revus.
Druge aktivnosti:
V letih 1999-2003 je bil pomočnik urednika revije Dignitas - slovenske revije za človekove
pravice.
Je pobudnik, soustanovitelj in prvi odgovorni urednik znanstvene revije REVUS – revija za
ustavnopravno teorijo in filozofijo prava, prve slovenske znanstvene revije za ustavno pravo,
zdaj uveljavljene mednarodne revije za ustavnopravno teorijo in filozofijo prava.
V letih 2006-2007 je bil sekretar Društva za ustavno pravo (DUP) in član upravnega odbora
tega društva. Bil je sodelavec in kolumnist revije Pravna praksa, kjer je redno objavljal članke
in bil več let redni kolumnist. V času izhajanja revije EVRO PP je bil njen sodelavec in član
njenega uredniškega sveta.
Kot predavatelj in avtor je sodeloval na več strokovnih in znanstvenih konferencah.
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Področja ukvarjanja in objavljanje del:
Znanstveno-raziskovalno, študijsko, pedagoško in publicistično se ukvarja predvsem z
ustavnim pravom, pravno filozofijo, človekovimi pravicami in svoboščinami, sociološkimi in
filozofskimi vidiki prava, politično filozofijo in psihologijo. Posebno publicistično pozornost
namenja stvarno utemeljeni kritiki pravnih praksah, delovanja sodišč in ustavnosodnih zdrsov.
O tem je izdal tudi dve knjigi: Pravna ignoranca škodi. Kritika pravne prakse 1 in 2. Je avtor
številnih člankov, esejev, razprav in drugih besedil na navedene teme (dostopno v sistemu
COBISS in SICRIS). Na vabljenih predavanjih izven fakultete običajno predava o temah iz
ustavnega prava, o demokraciji, človekovih pravicah, vladavini prava, pravni kulturi, pravni
praksi in raznovrstnih družbenih problemih.
Med drugim je objavil obsežnejše ustavnopravne razprave in analize o vlogi in pristojnostih
ustavnega sodstva, ustavni demokraciji in načelu demokratičnosti, pravni državi, pravici do
zasebnosti, svobodi izražanja in javnih občil, varuhu človekovih pravic, problematiki
»izbrisanih«, problemu džamije, istospolnih partnerstvih, delitvi oblasti, vejah oblasti,
suverenosti, pa razprave in spise o teoriji legitimnosti, legalnosti in legitimnosti, civilni
neposlušnosti, pravni kulturi ipd. Uveljavil se je kot kritični komentator in analitik odločb
Evropskega sodišča za človekove pravice in slovenskega ustavnega sodišča (kar je bilo
poudarjeno tudi v obrazložitvi nagrade "mladi pravnik," v predstavitvi doktoranda ob svečani
podelitvi doktorata znanosti in ob dvakratnem prejemu priznanja Prometej znanosti). Posebej
se ukvarja s svobodo izražanja in pravico do zasebnosti.
Spisal je nekaj uspešnih pobud za ustavnosodno presojo, tudi v nekaterih primerih, ki so bili v
splošni in strokovni javnosti posebej odmevni. S svojim delom je bil citiran v odločbah
Ustavnega sodišča RS in ločenih mnenjih.
Vzporedne strokovne izkušnje:
Z referati ali predavanji je sodeloval na več strokovnih in znanstvenih konferencah, seminarjih
in šolah pravne skupnosti. Strokovno je sodeloval z Uradom varuha človekovih pravic,
Amnesty International, Informacijsko pooblaščenko, Društvom novinarjev Slovenije,
Odvetniško zbornico Slovenije, Državnim zborom, Šolo za ravnatelje, Ministrstvom za zdravje,
italijansko narodno manjšino v Sloveniji, Socialno zbornico, Fakulteto za matematiko,
naravoslovje in tehnične vede Koper in nekaterimi drugimi javnimi institucijami, javnimi
funkcionarji in zasebniki. Na povabilo DZ RS je kot pravni strokovnjak za področje ustavnega
prava in človekovih pravic sodeloval na sejah Odbora za notranjo politiko in Odbora za visoko
šolstvo. Spisal je pravna mnenja za Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za pravosodje in Urad predsednika
republike. Predaval je na Pravni fakulteti v Ljubljani, Evropski Pravni fakulteti, Fakulteti za
družboslovne in poslovne študije v Celju, Pravni fakulteti v Mariboru in Fakulteti za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Kot gostujoči predavatelj je
sodeloval s Pravno fakulteto Univerze v Tuzli (BIH). Leta 2009 je bil imenovan v ekspertno
skupino Ministrstva za kulturo RS za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o medijih in
Zakona o RTV Slovenija. Kratek čas je bil član nadzornega sveta STA, potem pa je s položaja
odstopil. Pripravljal in vodil je pogovorne večere z naslovom »Brutnskopija« v nekdanji
knjigarni Modrijan v Ljubljani.
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Spisal je več pritožb na redna sodišča, ustavnih pritožb, ustavnosodnih pobud in pritožb na
ESČP. Opravljal je volontersko sodno prakso v Ljubljani in pripravniško prakso v Odvetniški
pisarni Čeferin.
Drugo angažiranje v okviru fakultetnega dela:
Po prihodu na Univerzo na Primorskem je pripravil in vodil nekaj odmevnih okroglih miz in
kot prvi predsednik prevzel vodenje Kolokvija Univerze na Primorskem. Oblikoval je projekt
»Enotna znanost-za ljudi«, v okviru katerega je v Kopru organiziral nekaj odmevnih predavanj
na aktualne in pereče teme s področja pravne in socialne države.
V letu 2007 je na prošnjo nevladne organizacije Freedom House napisal doma in v tujini
odmevno strokovno oceno stanja demokracije, civilne družbe in pravne države v Sloveniji za
leto 2006, ki je objavljena v NIT Report 2007. V naslednjih letih je bil zunanji sodelavec in
pregledovalec letnih nacionalnih poročil o stanju demokracije in pravne države v tranzicijskih
državah Srednje in Vzhodne Evrope.
V obdobju maj-junij 2008 je bil na študijskem in raziskovalnem obisku pravne fakultete v
Genovi in njenem Inštitutu za sociologijo prava Govanni Tarello (Facolta di giurisprudenza,
Departemento di cultura giuridica Giovanni Tarello).
Bil je organizator in glavni koordinator mednarodnega simpozija o demokraciji in vladavini
prava, ki je bil v okviru mednarodnega projekta CEE Forum organiziran na Mednarodni
fakulteti za družboslovne in poslovne študije v Celju spomladi leta 2012.
Pripravil in uspešno izvedel je pedagoško-politološki poletni šoli na Univerzi na Primorskem v
Kopru leta 2015 in 2016 (mednarodna). Leta 2017 je predaval na podiplomskem študiju prava
na Pravni fakulteti Univerze v Tuzli.
Monografije – prve:
Je avtor drugega dela knjige z naslovom Preludij demokracije: civilna družba in svoboda
javnega komuniciranja, ki na klasični sociološko-pravni način govori o svobodi izražanja in
javnega komuniciranja.
Samostojno je uredil zbornik z naslovom Pravna vprašanja o začetkih in koncih življenja:
abortus in evtanazija, Dignitas, št. 10, posebna izdaja.
V knjigi z naslovom Človekove pravice v pravnih in sodnih postopkih (Legalia) je avtor
poglavja z naslovom Pravnokulturni pomen in institucionalni položaj varuha človekovih pravic.
Kot avtor uvodnika z naslovom Človekove pravice so razumno sredstvo moralnega življenja je
sodeloval pri izdaji knjižice Udejanjanje otrokovih pravic v kontekstu šole (Šola za ravnatelje,
Ljubljana 2006).
Leta 2007 je izdal knjigo z naslovom Svoboda izražanja: v sodni praksi Evropskega sodišča za
človekove pravice in slovenski ustavnosodni praksi (IDCSE, Ljubljana).
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Leta 2009 je izdal knjigo Ustavna demokracija in vladavina prava (UP FAMNIT, Koper).
Leta 2010 je bil urednik tematskega zbornika Človekovo dostojanstvo in duševno zdravje
(Revus, št. 10, Ljubljana).
Leta 2011 je bil urednik tematskega zbornika Etika in kakovost življenja: izbrane teme
medicine, športa in prava (Revus, št. 13, Ljubljana).
Monografije – druge:
V naslednjih letih je izdal še naslednje knjige:
- Preludij demokracije: civilna družba in svoboda javnega komuniciranja (2005)
- Svoboda izražanja (2007)
- Teorija legitimnosti in sodobno ustavništvo (2014)
- Možnosti politike danes (2015)
- Pravna ignoranca škodi. Kritika pravne prakse 1 in 2 (2015-2016)
- Odvetniška ustavnost (2016)
- Socialna ustavna demokracija (2017)
- Etika politike. Esejistični komentar ustave, z novo ustavo (2018)
- Svoboda izražanja, mediji in demokracija v postfaktični družbi (2018)
- Misleče in poučno o današnji družbi (2020)
- Vrnitev v ustavnopravno preteklost (2020)
- Svoboda izražanja. Komentar 39. člena Ustave Republike Slovenije (2020)
Bil je soavtor knjig Utopije – še vedno (Studia Humanitatis, 2015) in Izzivi ustavnega prava v
21. stoletju (Lex Localis, 2017).
Oktobra 2018 je za novo izdajo Komentarja Ustave Republike Slovenije (2019) spisal komentar
2. člena Ustave o socialni državi in 39. člena o svobodi izražanja.
Drugo publiciranje:
Objavljal je predvsem v strokovnih in znanstvenih revijah Pravna praksa, Pravnik, Javna
uprava, Zbornik IPP pri PF v Ljubljani, Dignitas, Revus, Poligrafi in Odvetnik. Pogosto se je
odzival na novinarske prošnje (POP TV, RTVS) za ustavnopravna pojasnila in komentarje.
Pogosto je s strokovnimi članki, intervjuji, izjavami ali pojasnili sodeloval tudi s časniki
Dnevnik, Delo, Večer, Reporter, Domovina, z Novo revijo in revijo Mladina. Njegova pravna
mnenja, pojasnila in izjave so bil pogosto objavljene v informativnih oddajah TVS in POP TV.
Leta 2014 je izdal literarni prvenec Brutalci. To ni ta roman o nas (UMCO).
Leta 2018 je izdal poetični prvenec Razmetanost pozlačenega drobca (Primus).
Leta 2020 je izdal poljudno strokovno knjigo Zapisi ustavnika v karanteni (Sanje).
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Priznanja:
- Priznanje za odlično diplomsko nalogo
- Priznanje »Mladi pravnik«.
- Prometej znanosti – priznanje ZF pri SAZU za odličnost v komuniciranju znanosti, prvič
2013, drugič 2016.
- Priznanje Deset najvplivnejših pravnikov, 2013-2020.

Trenutna zaposlitev:
- Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
- Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem
- Evropska Pravna fakulteta, Nova univerza v Novi Gorici
Bibliografija:
Dostopna v sistemu SICRIS:
https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20201110_091827_23043.html
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