Poročilo o delu
Društva za pomorsko pravo Slovenije
v letu 2002 in načrti za prihodnost
I.


Dejavnosti v letu 2002

6. marec: redni občni zbor društva v znamenju desete obletnice društva (gostilna v Novi
vasi). Izvolitev novega blagajnika in člana izvršilnega odbora, mag. Siniše Lovrinčevića.
Andrijašič, Alenka: Deseta obletnica delovanja, Pravna praksa, 12/2002 – 4.4., str. 44-45.
Pavliha, Marko; Grbec, Mitja: News from the Maritime Law Association of Slovenia – Tenth Anniversary,
CMI News Letter, No. 1, January/April 2002, str. 4-5.



29. marec: enodnevno strokovno izobraževanje za Luko Koper na temo “Pomorsko
pravo EU”. Sodelovali so mag. Mitja Grbec, mag. Boris Jerman, mag. Tristan Šker, mag.
Andrej Pirš in mag. Patrick Vlačič.
Jerman, Boris: O pristaniški politiki EU, transportnih zavarovanjih, zavarovanju posameznih interesov v
prevozu in o špedicijski pogodbi, Pravna praksa, 30/2002 – 22.8., Priloga, str. V-VIII.



10. maj: skupščina Mednarodnega pomorskega odbora (CMI) v Londonu, ki se jo je
udeležil predsednik društva. Prvič omenjena možnost, da bi predsednik kandidiral za
generalnega sekretarja CMI (s strani dr. Alexandra von Zieglerja in Patricka Griggsa).



1. junij: tradicionalni “fish” piknik na barki.



30. avgust: predavanje predsednika društva v Brisbanu (Avstralija) na svečanem kosilu,
ki ga je organiziralo Društvo za pomorsko pravo Avstralije in Nove Zelandije. Naslov
predavanja: “Slovenia: A Maritime Perspective on the Sunny Side of the Alps”.



september: izvršni odbor društva predlaga predsednika za generalnega sekretarja CMI in
začne lobirati. Kot nam je znano, so nas podprli Italija, Malta, Hrvaška, Švica, Belgija,
Avstralija in Nova Zelandija ter Kanade. 4. februarja 2003 so predstavniki vodstva CMI
povabili predsednika društva na intervju v London, ki se ga je tudi udeležil (poleg njega
naj bi bila še eden ali dva kandidata, ki sta se od številnih predlaganih uvrstila v “finale”).
Proti koncu februarja se je nominacijski odbor CMI odločil, da ga kot edinega kandidata
nominira za generalnega sekretarja, formalne volitve pa bodo junija na generalni skupščini
v Bordeauxu.
Šuligoj, Boris: Slovenci v pomorskih organizacijah: dobra novica v senci nerazumevanja, Delo, 24.2.2003,
str. 3.
Hlaj, Nataša: Kandidat za sekretarja CMI, Primorske novice, 25.2.2003, str. 2.



september: naš častni član Đorđe Ivković objavi najnovejše delo s področja pogodb o
izkoriščanju ladij, in sicer Pomorski zakonik, Dio VIII – Glava II, čl. 460-610; 661-685,
sa komentarom, bilješkama, sudskim odlukama i literaturom, Priručnik (razmnoženo kot
rokopis oziroma skripta), Piran, 2002. Priročnik je možno fotokopirati (en izvod se nahaja



na katedri za pomorsko in prometno pravo na UL FPP), prav tako pa bo vključen na
spletno stran društva.
3. oktober: izredni občni zbor. Izvoljen novi nadzorni odbor za obdobje štirih let (do 12.
septembra 2006), v sestavi: Ivan Oblak, mag. Tristan Šker in Sergej Simoniti. Predsednik
se je v imenu društva najlepše zahvalil bivšemu nadzornemu odboru (Vincenc Fortuna,
kap. Valter Kobeja, mag. Josip Rugelj), ki mu je mandat potekel 12. septembra 2002.
Sledila je predstavitev osnutka novih pristaniških (luških) uzanc (mag. Patrick Vlačič,
Boris Jerman), predstavitev nekaterih aktualnih in prihodnjih projektov (predsednik
društva) in nove spletne strani društva (mag. Patrick Vlačič, mag. Evelin Vatovec).
Jerman, Boris: Nove pristaniške uzance, Pravna praksa, 41/2002 – 21.11., str. 34-34.



8. oktober: izšla knjiga predsednika društva z naslovom Prav(o) iz torkle (GV Revije –
Pravna praksa, Ljubljana, 2002, 286 strani). Knjiga je bila predstavljena 29. oktobra 2002
v prostorih Primorskih novic in 8. februarja 2003 v zadružnem domu Sv. Petra v okviru
kulturne prireditve ob 20-letnici folklorne skupine Šaltin.
Vukelić, Majda: Prav(o) iz torkle, Delo, 25.10.2002, str.2.
Dobnikar Šeruga, Romana: Obožujem jadranje proti vetru (intervju), Nedelo, 24.11.2002, str. 20-21.
Pravnik v drugačni luči, Primorske novice, 29.11.2002, str. 14.
Šuligoj, Boris: Esejistični dosežki iz istrske torkle, Delo, 3.12.2002, str.8.
Pravnik, a ne duhamoren, Primorske novice, 3.12.2002, str. 13.
Hlaj, Nataša: V meni je Pika nogavička (intervju), Primorske novice, 7.12.2002, str. 16 (7. val).
Pravo iz torkle, Val navtika, Revija za navtiko in turizem, št. 75, december-januar 2003, str. 17.
Ad iudicandum, Playboy, januar 2003, str. 24.
Pavčnik, Marijan: Marko Pavliha: Prav(o) iz torkle, Pravna praksa, Ljubljana, 5/2003, - 13.2, str. XVI
(Priloga).
Primorski utrip, februar 2003, str. 6.



24. do 26. oktober: društvo soorganizira 6. Mednarodno znanstveno-strokovno
posvetovanje o prometni znanosti v Portorožu.



20. december: izšla knjiga predsednika in tajnika društva (Pavliha – Grbec) z naslovom
Abeceda pomorskega prava in začasna zaustavitev ladje – The “ABC” of Maritime Law
and Arrest of Ships in Slovenia (Gyrus, Ljubljana, 2002, 283 strani). Knjigo je uredil član
društva mag. Bogomir Horvat, imensko (stvarno) kazalo pa je izdelala članica Valentina
Kocjančič.
Horvat, Bogomir: Začasna zaustavitev ladje, Pravna praksa, 2/2003 – 23.1., str. 42-43.

Poleg naštetih dejavnosti je društvo med letom tesno sodelovalo z Mednarodnim pomorskim
odborom (CMI), zlasti pri pripravi odgovorov na različne vprašalnike.

II. Načrti za leto 2003


čimprej: Izkoristiti možnost iz 22. člena novega Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti – ZRRD (Uradni list RS, št. 96/02) za pridobitev statusa društva v javnem
interesu. Ker naše društvo nedvomno presega uresničevanje interesov članov, lahko
predlagamo ministru za šolstvo, znanost in šport, da nam dodeli status društva, ki deluje v
javnem interesu na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti. Tako bi bili tudi
upravičeni do sredstev iz državnega proračuna.
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7. marec (dan pomorstva): občni zbor.
februar – marec - objava predstavitvene strani in strokovnih del častnega člana DPPS,
odvetnika Đorđa Ivkovića, na spletni strani društva



marec ali april: predstavitev knjige predsednika in tajnika društva z naslovom Začasna
zaustavitev ladje.



maj oz. september:



začetek ali konec junija: tradicionalni ribji piknik na barki.



9. do 13. junij: kolokvij CMI o elektronskem poslovanju v transportu in letna skupščina,
(Bordeaux, Francija). Prijavnice so na razpolago pri tajniku društva.



jesen 2003: organizacija skupne okrogle mize z italijanskim in hrvaškim društvom

izvedba okrogle mize o transportnih zavarovanjih.

Društvo bo po ustaljeni navadi vseskozi sodelovalo z Mednarodnim pomorskim odborom
(CMI) pri izpolnjevanju vprašalnikov in najverjetneje še okrepilo sodelovanje s CMI po
izvolitvi predsednika društva za generalnega sekretarja.

III. Načrti za leto 2004


30. maj do 6. junij: mednarodna konferenca CMI (Vancouver, Kanada).

MarkoPavliha, l.r.
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