Poročilo rednega občnega zbora Društva za pomorsko pravo Slovenije
V torek 10.10. 2000 je v dvorani Splošne plovbe v Portorožu potekalo zasedanje rednega
občnega zbora Društva za pomorsko pravo Slovenije. Poleg rednih članov in povabljenih
so bili prisotni tudi kolegi iz hrvaškega društva. Druženje je bilo namenjeno predvsem
življenjskemu delu, odvetniku Đorđu Ivkoviču, Srbu na Hrvaškem, ki dela v Sloveniji, kot
so ga predstavili hrvaški kolegi. Zanimivo je bilo prav gotovo tudi poročilo hrvaškega
društva »o poteh in stranpoteh« hrvaškega Pomorskega zakonika.
Po izvolitvi organov občnega zbora (predsednika in zapisnikarja) je v odsotnosti
predsednika društva prof. dr. Marka Pavlihe zaradi smrti v družini, Patrick Vlačič
poročal o triletnem mandatu izvršnega odbora in o delovanju društva v tem času. Vse
dejavnosti društva so bile javnosti sproti podrobno predstavljene v Pravni praksi, nekaterih
drugih občilih in poročilih predsednika o delovanju društva v posameznem koledarskem
letu1.
V zadnjih treh letih je društvo pridobilo številne nove (zlasti mlajše) člane, pri čemer je
upoštevano priporočilo Mednarodnega pomorskega odbora (Comite Maritime International
- CMI) o interdisciplinarni sestavi članstva. V društvu je danes preko 60 članov, od katerih
so številni iz »nepravniških« poklicev, zato pomenijo dragoceno popestritev. Med častnimi
člani se društvo lahko pohvali z imeni, kot so: prof. William Tetley (McGill), g. Geoffrey
A. Topp (EMPA), odvetnik Đorđe Ivković in prof. dr. Predrag Stanković. Letos septembra
sta slovensko in hrvaško društvo predlagala prof. dr. Pavliho za člana izvršnega odbora
CMI, vendar je postopek še v teku.
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Društvo redno sodeluje z mednarodnim pomorskim odborom pri pripravi odgovorov na
vrsto vprašalnikov o začasni zaustavitvi ladij, pomorskem prevozu potnikov in prtljage,
piratstvu, pomorskih zavarovanjih, prevoznih pogodbah, podvodni kulturni dediščini,
generalni havariji itd. V maju 1998 se je Kapetan Tomaž M. Jamnik prvič v zgodovini
samostojnega slovenskega društva udeleži skupščine CMI v Londonu. Naslednje leto se je
skupščine CMI v New Yorku udeležil predsednik društva, kjer so bili izvoljeni naslednji
ugledni člani CMI (Titulary Members) iz vrst slovenskega društva: prof. dr. Ilešič, prof. dr.
Pavliha, mag. Pirš, odvetnik Ivković, odvetnik mag. Rugelj in g. Kariž.
Mednarodnega seminarja o pomorskih zavarovanjih v Antwerpnu so se v novembru 1999
udeležili prof. dr. Marko Pavliha, asistent na Fakulteti za pomorstvo in promet Patrick
Vlačič, Nataša in Tristan Šker. Letos maja se je skupščine CMI v Londonu udeležil
predsednik društva, septembra 2000 pa se je mednarodnega seminarja CMI v Toledu
udeležil Tristan Šker.
Društvo je bilo v treh letih aktivno tudi z organizacijo okroglih miz, s katerimi je opozorilo
na nerešene probleme v pomorstvu 2; letos marca s predstavitvijo knjige mag. Andreja Pirša
z naslovom Transportno zavarovanje ter v juniju s sodelovanjem na skupščini hrvaškega
društva za pomorsko pravo, katerega se je udeležil Mitja Grbec, kjer je bil predsednik
slovenskega društva je sprejet v hrvaško društvo.
Po obsežnem poročilu je sledila izvolitev novega izvršnega odbora za obdobje štirih let.
Ponovno sta bila izvoljena prof. dr. Marko Pavliha za predsednika društva in mag.
Andrej Pirš za namestnika predsednika; tajnik je postal Mitja Grbec, blagajnik Alenka
Andrijašič, člana pa Patrick Vlačič in Tomaž M. Jamnik.
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5. decembra 1997: oblikovanje pomorskega zakonika, sestankovanje in usklajevanje s predstavniki države
(Aldo Babič, Edvard Roškar, Adam Grünfeld idr.); 20. maja 1999: priprava amadmajev; udeležba na sejah
odbora DZ za infrastrukturo in okolje itd. Društvo je 1. oktobra 1999 sprejelo sklep, da zaradi
hiperpolitizacije postopka sprejemanja pomorskega zakonika ne bo več sodelovalo pri tem projektu. 16.
januarja 1998: Pomorski spori in začasne odredbe, uvodničar mag. Josip Rugelj; 27. marca 1998: Vpisnik
ladij, uvodničar kap. Tomaž M. Jamnik; 27. marca 1998: Pomorska pilotaža uvodničar kap. Valter Kobeja in
29. maja 1998 (Častni gost Geoffrey A. Topp, predsednik EMPA). 12. junija 1998: Pogodba o luškoprekladalnih storitvah, uvodničar Marko Blažič; 29. oktober 1998: Pomorski privilegiji in kolizije zakonov,
predavanje častnega gosta prof. Williama Tetleyja. 1. oktobra 1999: Ladijski vpisniki, uvodničarka Ana
Jamnik - predstavitev diplomske naloge; 26. november 1999: Novosti v prevoznih zavarovanjih, kratko
predavanje Nataše in Tristana Šker.

Višek srečanja sta predstavljali izvolitev prof. dr. Predraga Stankovića za častnega člana
društva in predstavitev življenjskega dela gospoda odvetnika Đorđa Ivkovića, kjer so se s
prispevkom pridružili tudi hrvaški kolegi.
Zadnja točka dnevnega reda je pripadala tematiki: »po poteh in stranpoteh« hrvaškega
pomorskega zakonika. Poročilo hrvaškega društva je nedvomno v veliko korist pri
razumevanju problemov, v katerih se nahaja Hrvaška po sprejetju Pomorskega zakonika,
kateremu bo v kratkem sledila obsežna novela, predvsem na področju morskega dobra in
koncesij. Slovenija sodobne pomorske zakonodaje še nima, zato je neizogibno, da preuči
težave, s katerimi se soočajo sosedi.
Po občnem zboru smo bili vsi vabljeni v restavracijo Zlato sidro, kjer nas je prijazno
pogostila Splošna plovba, ki že vrsto let nesebično podpira delovanje društva, za kar se jih
lepo zahvaljujemo. Zahvala gre tudi ostalim sponzorjem, saj društvo še vedno zbira
simbolično članarino, zato ne bi moglo delovati brez dragocene pomoči naslednjih:
Univerze v Ljubljani - Fakultete za pomorstvo in promet, kjer je tudi sedež društva,
zavarovalnice Slovenica, zavarovalnice Triglav – Območne enote Koper, Slovenija
Lloyda, Jadroagenta, Luke Koper, Intereurope, Zveze pomorsko prometnih agencij,
Inspecta Ljubljana, zavarovalnice Generali-SKB, Mediamarja, Zveze društev pravnikov
Slovenije, Adrie-Tow, Pilotov, Pozavarovalnice Sava in Uprave RS za pomorstvo. Vsem
iskrena hvala!
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