
Program Društva za pomorsko pravo Slovenije  
za obdobje 2008 – 2012 

 
 
1. Novo vodstvo društva: 
 
Izvršni odbor (mandat do 28.11.2012): 
 
predsednik: prof. dr. Marko Pavliha 
 
namestnica predsednika: Margita Selan 
 
tajnik (generalni sekretar): dr. Boris Jerman  
 
blagajnik: Lovro Kleindienst 
 
člana: doc dr. Patrick Vlačič in mag. Mitja Grbec 
 
Nadzorni odbor (mandat do 24. 7. 2011) 
 
doc. dr. Tristan Šker 
Sergej Simoniti 
Moric Pardo (namesto Margite Selan) 
 
Častno razsodišče (neomejen mandat): 
 
dr. Marko Ilešič 
mag. Gregor Velkaverh 
Anton Kariž 
 
2. Motiviranje in okrepitev članstva: 
 

• priprava točnega seznama obstoječih članov z vsemi podatki (zlasti 
aktualni elektronski naslov); 

• društvo si mora ustvariti vidno javno podobo, kar bo mogoče z rednimi, 
vsaj enkrat mesečnimi sestanki, okroglimi mizami, družabnimi dogodki 
ipd.; 

• novačenje novih, zlasti mlajših članov, ki niso nujno pravniki; 
• pridobivanje korporativnih članov (pravnih oseb), kar omogočata nova 

zakonodaja in naš spremenjeni statut. 
 
Zadolžena oseba: Margita Selan in tajnik društva. 
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3. Oživitev slovenske in angleške spletne strani: 
 

• v današnjem času je spletna stran ogledalo vsake organizacije ali 
posameznika, zato jo mora tudi naše društvo skrbno negovati; 

• idealno bi bilo, če bi lahko slej kot prej začeli mesečno objavljati e-
novice; 

• društvo bo enkrat letno pripravilo zbornik prispevkov v elektronski obliki 
s področja pomorskega, prevoznega in mednarodnega javnega prava  
ter politik. Zbornik bo v celoti dostopen na spletni strani društva in bo 
ustrezno klasificiran (ISSN ipd). 

 
Zadolžene osebe: Lovro Kleindienst in mag. Mitja Grbec s pomočjo ene ali dveh 
članic oziroma članov društva. 
 
4. Prisotnost v medijih: 

 
• sleherni dogodek je treba zabeležiti in ga objaviti v Pravni praksi ali v 

drugi pravniški reviji; 
• na pomembnejše prireditve velja povabiti tudi medije. 

 
Zadolžena oseba: mag. Mitja Grbec in Saša Lešnik. 
 
5. Financiranje društva: 
 

• redno plačevanje članarin fizičnih oseb; 
• pridobivanje članarin pravnih oseb; 
• letni prispevek Zveze društev pravnikov Slovenije; 
• plačila društvu za izvajanje izobraževanja, sodelovanja pri projektih 

ipd. (naj npr. društvo obdrži 20 odstotkov posameznega plačila, ostalo 
pa pripada članu, ki se angažira). 

 
Zadolžene osebe: Lovro Kleindienst, Margita Selan, Moric Pardo in Mirko 
Kovačevič. 
 
6. Sodelovanje z Mednarodnim pomorskim odborom (CMI): 
 

• preveriti, ali smo poravnali vse dolgove (društvene članarine in 
članarine za »titularne« člane); 

• navezati stik z novim predsednikom CMI (od letos je to Norvežan Karl-
Johan Gombrii); 

• preveriti, katere vprašalnike še nismo izpolnili in nadoknaditi zamujeno 
delo ter se sproti odzivati na vprašanja in pobude CMI; 

• udeležba na letni generalni skupščini, po možnosti pa tudi na 
kolokvijih, konferencah in drugih prireditvah; 
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• do konca mandata organizirati vsaj eno skupščino, kolokvij ali 
konferenco CMI.     

 
Zadolžena oseba: mag. Mitja Grbec (Contact Officer). 
 
7. Sodelovanje s tujimi društvi za pomorsko pravo: 
 

• vsestransko povezovanje z italijanskim, hrvaškim, malteškim, 
kanadskim in drugimi društvi na skupnih srečanjih, okroglih mizah, 
družabnih dogodkih ipd. 

 
Zadolženi osebi: mag. Mitja Grbec in dr. Boris Jerman. 
 
8. Sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi društvi, zvezami 

društev, strokovnimi institucijami, državnimi organ in drugimi 
organizacijami: 

 
• sodelovanje s Propeler klubom Luke Koper; 
• sodelovanje z Zvezo društev pravnikov Slovenije; 
• sodelovanje s Slovenskim zavarovalnim združenjem; 
• sodelovanje z Zvezo pomorsko-prometnih agencij Slovenije; 
• sodelovanje z Gospodarsko zbornico Slovenije; 
• sodelovanje z IMO IMLI z Malte; 
• sodelovanje z Evro-sredozemsko univerzo (EMUNI); 
• sodelovanje z BIMCO; 
• sodelovanje z UNCITRAL; 
• sodelovanje z ministrstvom za promet, še zlasti z direktoratom za 

pomorstvo in upravo za pomorstvo; 
• itd. 

 
Zadolžena oseba: po dogovoru. 
 
9. Strokovno komentiranje aktualnih pomorskih zadev: 
 

• društvo bi se moralo javno odzvati v medijih na vsak pomorski 
problem, seveda popolnoma nepolitično in zgolj strokovno (npr. 
svetovna kriza v pomorstvu, katere mednarodne konvencije naj 
ratificira Slovenija, nova evropska pomorska politika, piratstvo ob 
somalski obali). 

 
Zadolžena oseba: predsednik društva po posvetu z izvršnim odborom ali 
celotnim članstvom (prek elektronske pošte). 
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10. Aktivno vključevanje društva v strokovne, znanstvene in 
pedagoške projekte: 

 
• kot je že bila praksa v preteklosti, bi lahko društvo oziroma pod 

njegovim okriljem posamezni člani sodelovali pri različnih plačanih 
projektih, pri čemer bi društvu pripadala določena »provizija«, denimo 
v višini 20 odstotkov. 

•  pod okriljem društva se lahko npr. pripravijo referati ali sekcije na 
Dnevih slovenskih pravnikov, konferenci Luke Koper o logistiki in 
drugih domačih ter mednarodnih strokovnih konferencah.  

 
Zadolženi osebi: dr. Boris Jerman in Margita Selan. 
 
11. Nekaj konkretnih projektov za leto 2009: 
 

• januar: okrogla miza o stanju in prihodnosti svetovnega ter 
slovenskega pomorstva, skupaj s Propeler klubom (povabili bi tudi 
novega ministra za promet s sodelavci); 

• februar: okrogla miza o t.i. Rotterdamskih pravilih (UNCITRAL-CMI), ki 
bodo na novo urejala prevoz tovora, ki se bo odvijal delno ali v celoti 
po morju; 

• 7. marec: počastitev slovenskega dneva pomorstva z okroglo mizo, 
predavanjem ipd.; 

• april: predavanje o novi evropski pomorski politiki ali kakšni drugi 
aktualni temi; 

• 20. maj: počastitev evropskega dneva pomorstva z okroglo mizo, 
predavanjem ipd.; predstavitev novih del častnega člana društva,  
odvetnika Ivkoviča, ki so objavljena na spletni strani društva, in 
pomembnejših knjig drugih članov  društva;  

• 8. junij: počastitev svetovnega dneva oceanov z okroglo mizo, 
predavanjem ipd.; 

• junij ali začetek julija: tradicionalni ribji piknik na ladji; 
• september (zadnji teden): počastitev svetovnega dneva pomorstva z 

okroglo mizo, predavanjem ipd.; 
• oktober:  priprava okrogle mize o aktualni tematiki z italijanskim in/ali 

npr. hrvaškim ter malteškim društvom; 
• november: tradicionalno »pozno martinovanje in zgodnje božičevanje«. 

 
Zadolžene osebe: po sprotnem dogovoru. 
 
12. Razno: 
 
Društvo bi se moralo v prihodnje prijazno in sočutno odzvati na različne dogodke, 
ki so pomembni za posamezne članice in člane, posredno pa tudi za društvo, kot 
denimo v letu 2008: 
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• mag. Andrej Pirš se je nedavno oženil z Mileno; 
• mag. Mitja Grbec se je oženil z Matejo; 
• dosedanja blagajničarka Helena Černetič je postala mamica; 
• mag. Martina Kos je prestala dve težki operaciji in uspešno okreva; 
• prof. dr. Borutu Bohtetu je umrla soproga; 
• dosedanji predsednik doc. dr. Patrick Vlačič je bil izvoljen za poslanca 

Državnega zbora RS, prejšnji teden pa je postal novi minister za promet v 
Pahorjevi vladi; 

• Đorđe Ivković je napisal novo knjigo, ki je objavljena na spletni strani 
društva; 

• Osem članov društva je napisalo Pomorsko pravo I in II; 
• mag. Andrej Pirš je bil pred nekaj dnevi operiran; 
• in številni podobni dogodki. 

 
Zadolžena oseba: tajnik društva. 
 
 
 
 
Nota bene: Samoumevno je, da je predsednik društva pri vseh projektih 
poglavitna »zadolžena« in odgovorna oseba. 
 
 
 
 
V Dragonji, 28. novembra 2008 
 
 

 
 

prof. dr. Marko Pavliha  


