
Okvirni program Društva za pomorsko pravo Slovenije  
za leto 2011 

 
 
 
Splošno: 
 
 

 Temeljita obnova obstoječe spletne strani (www.mlas.fpp.edu).  
 
 Promocija društva na spletu (Facebook,  ipd.). 

 
 Oglašanje v javnosti s strokovnimi stališči ob pomembnih aktualnih vprašanjih.  

 
 Sodelovanje z gospodarstvom,  predvsem korporacijskimi člani.  

 
 Sodelovanje z Ministrstvom za promet.  

 
 Sodelovanje s CMI. 

 
 Pridobivanje novih korporacijskih in fizičnih članov. 

 
 Sodelovanje z  tujimi društvi, predvsem italijanskim, hrvaškim in malteškim in 

organizacija predavanj  (gostovanj)  tujih ekspertov  s področja pomorskega prava 
(npr. s področja financiranja nakupa ladij, registracije, omejitve odgovornosti  
ladjarja ipd.) 

 
 Spremljanje razvoja nove evropske pomorske politike (za Sredozemlje) in njene 

aplikacije v Jadranskem morju. Organizacija 'tradicionalne' okrogle mize ob 
Evropskem dnevu pomorstva.  

 
 Nadaljnje sodelovanje z ITF. Organizacija letne okrogle mize na temo pravic 

pomorščakov, sodelovanje na skupnih tiskovnih konferencah ipd.  
 

 
 V letu 2011 bo  društvo prvič predstavilo  zbornik prispevkov v elektronski obliki s 

področja pomorskega, prevoznega (logistike) in mednarodnega javnega prava ter 
politik. Zbornik bo dostopen na spletni strani društva in bo ustrezno klasificiran.  

 
 

 Pridobitev statusa društva v javnem interesu, kar bo članom in vsem ostalim 
omogočalo namembo dela dohodnine kot donacijo društvu.  
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Konkretni projekti: 
 
 

 17. februar 2011: Občni zbor društva, sprejem programa za leto 2011 in finančnega 
poročila za leto 2010. Po Občnem zboru predavanje malteškega pomorskopravnega 
odvetnika in nerezidenčnega veleposlanika Malte v Alžiriji,  dr. Ivana Velle, na temo 
'financiranje nakupa ladij' (ship financing).   

 
 
 10. marec 2011:  Obeležitev slovenskega dneva pomorstva. V nadaljevanju okrogla 

miza o primernosti ratifikacije nove konsolidirane konvencije o delu v pomorstvu 
Mednarodne organizacije dela,  s strani Republike Slovenije.  

 
  April 2011: Predstavitev sprememb  Pomorskega  zakonika (okrogla miza), v 

sodelovanju z Ministrstvom za promet (predvidena je prisotnost ministra Patricka 
Vlačiča). Korporacijskim članom se bo predhodno poslalo vprašalnik o temah, ki so 
najbolj aktualne.  

 
 
 20. maj 2011: Organizacija okrogle mize o zaščiti Severnega Jadrana in novi evropski 

pomorski politiki. Dogodek se bo odvijal pod okriljem Evropske komisije in bo 
uvrščen v uradni seznam dogodkov ob evropskem dnevu pomorstva (EU Maritime 
Day).  Prispevki udeležencev bodo izdani v e-zborniku.  

 
 Junij 2011: Tradicionalni fish-piknik društva za pomorsko pravo Slovenije.  
 
 September 2011:  Predstavitev novih knjig članov DPPS  (Pavliha, Jerman, Vidic). 

Obeležitev svetovnega dneva pomorstva (IMO). Možnost priprave izobraževanja za 
gospodarstvo.  

 
 Oktober 2011 (usklajeno s terminom Dnevom slovenskih pravnikov):  Tradicionalno 

predavanje častnega člana DPPS in sodnika Sodišča Evropske Unije, dr. Marka 
Ilešiča, na temo (pomorske) judikature ECJ.  

 
 November 2011: tradicionalno 'pozno martinovanje in zgodnje božičevanje'. 

 
 
 
                                                Predsednik društva: 
                                                    Dr. Mitja Grbec  
 


