
 

ŽIVLJENJEPIS (CV) 

 

izr. prof. dr. Marka Novaka 

 

1. Osebni podatki 

 rojen 21. decembra 1967 v Postojni 

 poročen in oče dveh otrok 

 stalno prebivajoč v Dragomlju v občini Domžale 

 

2. Izobrazba 

 2001 – doktor pravnih znanosti na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 

 1994 – magister pravnih znanosti (študije common law) na Georgetown University 

Law Center v Washingtonu, D.C., ZDA 

 1992 – univerzitetni diplomirani pravnik na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 

 

3. Delovne izkušnje:  

 2008 – : Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici 

 2002 – 2008: Ustavno sodišče RS – Pomočnik predstojnika Službe za analize in 

mednarodno sodelovanje  

 1996 – 2002: svetovalec na Ustavnem sodišče RS 

 1995-1996: sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani 

 1993-1994: tožilski pripravnik na Višjem tožilstvu v Ljubljani 

 

4. Habilitacija, strokovni izpiti in imenovanja 

 2010 – izredni profesor za področje filozofije in teorije prava ter ustavnega prava 

(Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici) 

 2010 – član Sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu RS 

 2009 – prodekan za študentske in študijske zadeve na Evropski pravni fakulteti v Novi 

Gorici 

 2008 – član nacionalnega odbora za podelitev Zoisovih nagrad (najvišjih državnih 

nagrad na področju znanosti) 

 2007 – predstojnik Katedre za teorijo in zgodovino prava na Evropski pravni fakulteti 

v Novi Gorici 
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 2005 – docent za področje filozofije in teorije prava ter ustavnega prava (Fakulteta za 

državne in evropske študije) 

 1999 – sodni tolmač za angleški jezik 

 1996 – pravniški državni izpit 

 

6. Druge strokovne izkušnje  

 prevajanje številnih pravnih dokumentov v in iz angleškega jezika 

 sodelovanje v številnih strokovnih komisijah za redakcijo angleških prevodov pravnih 

besedil 

 sodelovanje pri urednikovanju (Revija 2000, Dignitas) 

 

7. Bibliografija 

 več monografij v slovenskem jeziku in številni članki v domačih in tujih revijah 

 

8. Področja strokovnega zanimanja 

 filozofija in teorija prava, pravna zgodovina, ustavno pravo in angleška pravna 

terminologija 

 


