
 
RAZPIS ZA ASISTENTA PROF. DR. PETRIČA 

 
Objavljamo razpis za asistenta1 zasl. prof. dr. Ernesta Petriča, ki bo z njim sodeloval v sklopu seje Komisije 
za mednarodno pravo (International Law Commission) v Ženevi. 
 

 
Vir: International Law Commission 

 
International Law Commission je eden pomembnejših organov Združenih narodov, ustanovljen leta 
1947. Med vidnejše dosežke kodifikacije mednarodnega prava štejemo Dunajsko konvencijo o pravu 
mednarodnih pogodb, Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih in Dunajsko konvencijo o nasledstvu 
držav glede mednarodnih pogodb. Poleg tega ILC v veliki meri prispeva k razvoju mednarodnega prava, 
v zadnjih letih tudi k diplomatski zaščiti in odgovornosti mednarodnih organizacij. 
 
Zasl. prof. dr. Petrič je bil leta 2016, že tretjič zapored, izvoljen za nov petletni mandat, kar predstavlja 
pomembno priznanje njegovemu strokovnemu delovanju na področju mednarodnega prava. Aktivni 
član ILC je od leta 2006, med drugim je ILC-ju tudi predsedoval. 

* 
Delo asistenta obsega pripravo materialov za sejo, iskanje gradiva, udeležbo na sejah in pisanje poročil. 
Kandidatu je zagotovljen vstop na seje ILC, delo v prostorih UN in knjižnici, je v stalnem stiku z najbolj 
kompetentnimi ljudmi s področja mednarodnega prava in z ostalimi asistenti, ter na ta način stke mnogo 
poznanstev, ki so v pomoč pri nadaljnjem izobraževanju in karieri. Z delom asistenta je praviloma moč 
povezati izbor teme magistrske naloge. Delo je brezplačno, stroške bivanja si mora asistent plačati sam.  
 
Delo poteka v Ženevi, okvirno od 29. aprila do 7. junija 2019.  
 
IZBOR: 
Za delo asistenta se izbere enega kandidata izmed študentov podiplomskega študija na Evropski pravni 
fakulteti. O izboru bo kandidat obveščen v roku 14-ih dni po preteku razpisa.  
 
ROK IN NAČIN ZA PRIJAVE:  
 

Prijavo oddate prek e-pošte s pripisom Prijava na razpis za asistenta dr. Petriča do srede, 27. 3. 2019 na 
e-mail naslov alesia.koletic@epf.nova-uni.si. Prijavi dodajte svoj CV in kratko motivacijsko pismo. 

 
 

Vabljeni k sodelovanju! 
 

                                                 
1 V tem dokumentu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in 
ženske. 
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