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Poziv za pristop v korporacijsko članstvo DPPS
Spoštovani !
Z veseljem Vam sporočamo, da je Društvo za pomorsko pravo Slovenije
(DPPS) ponovno zadihalo s polnimi pljuči in se ambiciozno zazrlo v prihodnost, kar je
tudi razvidno iz priloženega programa dela za leto 2011. Ena izmed prioritet DPPS v
naslednjih letih bo poglobljeno sodelovanje z gospodarstvom, predvsem s
korporacijskimi člani. V veliko čast bi nam bilo, če bi Vaše cenjeno podjetje postalo
korporacijski član DPPS in tako še bolj pripomoglo k temu, da bo Slovenija v vseh
pogledih postala 'pomorska država'.
Žal ne bomo mogli uresničiti vseh projektov brez finančne podpore
gospodarstva in drugih zainteresiranih skupin. Prispevek, ki bi ga Vaše podjetje
plačevalo Društvu z vsakoletno članarino, je zelo pomemben. Po sklepu Občnega
zbora znaša članarina tudi v letu 2011 za korporacijske člane (pravne osebe)
klasificirane kot mala podjetja 300 EUR, srednja 400 EUR ter za velika podjetja
najmanj 500,00 EUR. Korporacijsko članstvo bi med drugim omogočilo Vašemu
podjetju aktivnejše sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi programa DPPS ter tudi
pravico do 'loga' vašega podjetja na spletni strani DPPS. Trenutni korporacijski člani
med drugim vključujejo Adria Cargo d.o.o., AdriaticSlovenica d.d., Banka Koper d.d.,
Bluemarine d.o.o., Interagent d.o.o., Fonda.SI d.o.o., Javno podjetje 'Okolje' Piran,
Marina Portorož d.o.o., Luka Koper d.d., Piloti d.o.o., Sava RE d.d, Splošna plovba
d.o.o. in Zavarovalnica Triglav d.d. Dopisu prilagamo prijavnico, ki jo lahko
izpolnjeno vrnete na naslov društva, poročilo o delu DPPS v letu 2010 in okvirni načrt
dela za leto 2011. Dodatna vprašanja glede korporacijskega članstva in plačila
članarine lahko naslovite na telefonsko številko 040 850 527 oziroma na e-mail
naslov:natasa.sker@amis.net.
Na pobudo nekaterih korporacijskih članov bo DPPS v mesecu aprilu, skupaj z
Ministrstvom za promet, organiziralo okroglo mizo o lanskoletnih in nameravanih
spremembah Pomorskega zakonika. V kolikor bi želeli kakšno vprašanje še
posebej izpostaviti, nam ga prosim posredujte najkasneje do 31.03.2011, na e-mail
naslov: mitja.grbec@gmail.com.
Za kakršnokoli vprašanje smo Vam seveda na voljo.
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