dr. Ana Polak Petrič
veleposlanica

Delovne izkušnje:
2019–
Izredna in pooblaščena veleposlanica RS na Japonskem in v Republiki
Filipini
(do julija 2021 tudi v Republiki Koreji)
2019–
Pomočnica zastopnika RS pred Evropskim sodiščem za človekove
pravice, Strasbourg
2015–
Docentka za mednarodno pravo, diplomacijo in evropsko pravo,
Evropska pravna fakulteta, Nova Univerza, Ljubljana, Slovenija
Nosilka predmeta Mednarodno pomorsko pravo
2014–2019 Visoka predstavnica Republike Slovenije za nasledstvo, Kabinet ministra
za zunanje zadeve RS
2012–2014 Pooblaščenka za nasledstvena vprašanja, ministrica svetovalka,
Direktorat za mednarodno pravo in zaščito interesov, Ministrstvo za
zunanje zadeve RS
2011–2012 Ministrica svetovalka, Članica "Task Force" za kandidaturo Republike
Slovenije za nestalno članstvo v Varnostnem svetu OZN
2007–2011 Svetovalka za človekove pravice, Stalno predstavništvo RS pri OZN,
OVSE in drugih mednarodnih organizacijah na Dunaju;
Predsedujoča EU koordinaciji za človekovo dimenzijo OVSE (2008)
2006
Pravna svetovalka pri predsedniku republiške referendumske komisije v
Črni Gori, Generalni direktorat za zunanje odnose, Evropska komisija
2003–2005 Pravnica, Oddelek za evropsko pravo, Sektor za mednarodno pravo,
Ministrstvo za zunanje zadeve RS
Izobrazba:
2014
2007

Doktorica prava, Evropska pravna fakulteta, Nova Univerza, Slovenija
Magistrica znanosti, Univerza na Dunaju in Diplomatska Akademija na
Dunaju, Avstrija
1

2005
2002

Pravniški državni izpit (pravosodni izpit), Slovenija
Univerzitetna diplomirana pravnica, Pravna Fakulteta, Univerza v
Ljubljani, Slovenija

Znanje tujih jezikov:
Aktivno
angleško, nemško, srbsko, hrvaško
Pasivno
rusko, francosko
Ostalo:
Predavateljica na področjih mednarodnega pomorskega prava in
•
mednarodnega javnega prava
Avtorica monografij in znanstvenih in strokovnih člankov s področja
•
mednarodnega in evropskega prava, prava človekovih pravic ter nasledstva
držav
Odgovorna urednica Zbirke Mednarodno pravo, Ministrstvo za zunanje
•
zadeve Republike Slovenije in Fakulteta za družbene vede
Članica Društva za mednarodno pravo Slovenije
•
Članica Društva OZN Slovenije in Slovenskega panevropskega gibanja
•
Namestnica predsednika komisije ter članica državne izpitne komisije za
•
pravniški državni izpit; izpraševalka za področje ustavna ureditev,
organizacija pravosodja in državne uprava ter temelji pravne ureditve
Evropske unije
Članica strokovno-izobraževalnega sveta Ministrstva za zunanje zadeve RS
•
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