Podelitev častnega članstva dr. Marku Ilešiču
Nekoliko o društvu
Društvo za pomorsko pravo Slovenije ima svoje korenine že v času pred
osamosvojitvijo Slovenije leta 1991, saj je delovalo v obliki koprske in ljubljanske
sekcije Jugoslovanskega društva za pomorsko pravo. Med najbolj aktivnimi Slovenci
v okviru bivšega zveznega društva je treba omeniti Antona Kariža in Rasta
Plesničarja, ki sta skupaj s kolegi pripravila »privez« za tedaj še nesluteno
samostojno slovensko društvo.
V začetku decembra 1991 je v času svojega študijskega bivanja v Kanadi sedanji
predsednik društva predlagal Antonu Karižu, tedanjemu vodju društva za pomorsko
pravo (sekcije Koper v okviru bivšega Jugoslovanskega društva), da skliče sejo, na
kateri je bila med drugim obravnavana potencialna včlanitev bodočega novega
društva v Mednarodni pomorski odbor (Comité Maritime International - CMI). Le dan
po mednarodnem priznanju samostojne Republike Slovenije je bilo 16. januarja 1992
v Portorožu ustanovljeno (prvo samostojno, neodvisno, slovensko) Društvo za
pomorsko pravo Slovenije s sedežem v poslovnih prostorih Splošne plovbe na Obali
55 v Portorožu. Za predsednika je bil izvoljen mag. Gregor Velkaverh, v izvršnem
odboru pa so bili še prof. dr. Marko Ilešič, mag. Andrej Pirš in Rasto Plesničar. Tajnik
društva je bil Anton Kariž, koordinator dela društva dr. Marko Pavliha, v nadzorni
odbor pa so bili izvoljeni (sedaj na žalost že pokojni) Jože Možek, Lojze Peric in mag.
Josip Rugelj.
Društvo je bilo ustanovljeno z namenom, da proučuje pomorsko pravo, pospešuje in
krepi njegov razvoj ter ugled, sodeluje z državnimi organi pri oblikovanju in
sprejemanju pomorskopravnih predpisov, sodeluje pri mednarodni unifikaciji
pomorskega prava, si prizadeva za harmonizacijo slovenskega pomorskega prava s
pravnim redom Evropske unije, kakor tudi pomaga in svetuje fizičnim in pravnim
osebam na področju pomorskega prava (5. člen Statuta). Svoje naloge uresničuje
predvsem z organiziranjem strokovnih posvetovanj in diskusijskih sestankov
(»okroglih miz«), sodelovanjem na sejah CMI in s proučevanjem ter dajanjem
predlogov k mednarodnim sporazumom in domačim predpisom (6. člen Statuta).
V CMI je bilo društvo sprejeto proti koncu leta 1993. CMI deluje že od leta 1897 in kot
posebna nevladna mednarodna organizacija združuje več kot petdeset nacionalnih
društev za pomorsko pravo. Mednarodni pomorski odbor je v dobrih sto letih obstoja
botroval številnim mednarodnim pomorskim konvencijam in tako znatno prispeval k
unifikaciji pomorskega prava, zato je članstvo v tovrstnem združenju izjemno
pomembno za delovanje slovenskega društva.
Po spremembi slovenske društvene zakonodaje je sedaj možno, da se v društva
včlanijo tudi pravne osebe (poleg fizični oseb, ki nikakor niso le pravniki, temveč
prihajajo z vseh profesionalnih vetrov). Društvo ima trenutno 10 »korporacijskih
članov«, med katerimi so denimo Luka Koper, Splošna plovba, ACK, Marina
Portorož, Banka Koper idr.

V vodstvu društva smo poleg moje malenkosti še moja namestnica Margita Voglar
Selan, generalni sekretar doc. dr. Boris Jerman, blagajnik Lovro Kleindienst in člana
doc. dr. Patrick Vlačič in mag. Mitja Grbec. V ožjo ekipo sodi tudi dr. Tristan Šker,
predsednik nadzornega odbora in mag. Jana Rodica.
Na občnih zborih društva so bili za častne člane izvoljeni naslednji vrhunski in
mednarodno priznani strokovnjaki s področja pomorstva in pomorskega prava:
•
•
•
•
•

prof. William Tetley, Q.C. (McGill)
Geoffrey A. Topp (EMPA)
Đorđe Ivković;
prof. dr. Predrag Stanković (žal že pokojni);
prof. dr. David J. Attard (IMO IMLI).

Tem se danes pridružuje tudi pravnik, profesor, mentor, pisec in sodnik Sodišča
Evropske unije, ki ga bom na kratko predstavil, čeravno ga vsi dobro poznamo.
Dr. Marko Ilešič
rojen l. 1947; doktor pravnih znanosti (Univerza v Ljubljani); specializacija v
primerjalnem pravu (Univerzi v Strasbourgu in Coimbri); odvetnik; sodnik na Sodišču
združenega dela v Ljubljani (1975-1986); predsednik športnega sodišča (1978-1986);
arbiter pri stalni arbitraži Zavarovalnice Triglav (1990-1998); predsednik borznega
razsodišča (od l. 1995) ; arbiter borznega razsodišča (od l. 1998 dalje); arbiter pri
Gospodarski zbornici Jugoslavije (do l. 1991) in Slovenije (od l. 1991); arbiter pri
Mednarodni trgovinski zbornici v Parizu; sodnik pritožbenega sodišča UEFA (do l.
1988) in FIFA (od l. 2000); predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije; član
International Law Association, Comité maritime international in več mednarodnih
pravnih društev; profesor civilnega, gospodarskega in mednarodnega zasebnega
prava; dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, avtor več pravnih objav; sodnik
na Sodišču ES od 11. maja 2004 dalje.
Sodnik Ilešič je eden od ustanovitvenih članov Društva za pomorsko pravo, ki je bilo
ustanovljeno 16. januarja 1992. V prvem mandatu je bil član izvršilnega odbora, zdaj
pa je že vrsto let predsednik častnega razsodišča.
Born 1947; Doctor of Law (University of Ljubljana); specialism in comparative law
(Universities of Strasbourg and Coimbra); Member of the Bar; Judge at the Labour
Court, Ljubljana (1975-86); President of the Sports Tribunal (1978-86); Arbitrator at
the Arbitration Court of the Triglav Insurance Company (1990-98); Chairman of the
Stock Exchange Appellate Chamber (from 1995); Arbitrator at the Stock Exchange
Arbitration Court (from 1998); Arbitrator at the Chamber of Commerce of Yugoslavia
(until 1991) and Slovenia (from 1991); Arbitrator at the International Chamber of
Commerce in Paris; Judge on the Board of Appeals of UEFA (from 1988) and FIFA
(from 2000); President of the Union of Slovenian Lawyers' Associations; Member of
the International Law Association, of the International Maritime Committee and of
several other international legal societies; Professor of Civil Law, Commercial Law
and Private International Law; Dean of the Faculty of Law at the University of

Ljubljana; author of numerous legal publications; Judge at the Court of Justice since
11 May 2004.

