Poročilo o delu Društva za pomorsko pravo Slovenije
v letu 2010
Članstvo:
Društvo ima 82 fizičnih članov in približno 10 korporacijskih članov.
Prepoznavnost društva:
Društvo je v tem letu zaživelo tudi na družabnem spletu Facebook, prav tako pa ima še naprej
svojo spletno stran http://www.fpp.edu/~mlas/ .

Konkretni projekti:


10. - 15. januar: tradicionalna predavanja prof. dr. Marka Pavlihe na Inštitutu za
mednarodno pomorsko pravo na Malti (IMO IMLI) in telefonski pogovor s predsednico
Društva za pomorsko pravo Malte.



1.- 5. februar: tradicionalna predavanja mag. Mitje Grbca na IMO IMLI, Malta.



12. februar: seja izvršilnega odbora in občni zbor zaradi sprejema finančnega poročila
društva in njegovega delovanja v letu 2009 in programa za leto 2010.



19. – 20. februar: predstavitev esejev v čast Francesca Berlingierija, Genova, Palazzo
della Borsa, 44 Via XX Settembre, ki sta se udeležila dr. Boris Jerman in mag. Jana
Rodica.



4. marec: udeležba dr. Borisa Jermana in mag. Jane Rodica na prireditvi Pomorskega
muzeja Sergej Mašera v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za pomorstvo z
naslovom “Za kanček morja - Odnos Slovencev do morja skozi preteklost”, Koper. V
popoldanskem času se je predsednik društva, prof. dr. Marko Pavliha, udeležil osrednje
slovesnosti ob počastitvi dneva pomorstva v Gledališču Koper, kjer je bil časni gost
generalni sekretar IMO.



5. marec: posvetovanje o Rotterdamskih pravilih v Marini Portorož v počastitev
slovenskega dneva pomorstva. Prisotni so bili številni ugledni gosti in mediji, denimo dr.
Jernej Sekolec, nekdanji dolgoletni generalni sekretar Komisije Združenih narodov za
mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL); Tomo Borovničar, direktor Uprave RS za
pomorstvo; Branko Krznarič, direktor za razvoj Mednarodne organizacije transportnih
delavcev (ITF), mag. Bojan Zadel, podžupan Občine Izola in drugi.



15. marec: korespondenčna seja izvršilnega odbora društva glede predlogov kandidatov za
izvršilni obor in nadzorni odbor Zveze društev pravnikov Slovenije.



april: priprava pripomb društva na predlog sprememb in dopolnitev pomorskega zakonika
in predloga resolucije o nacionalnem programu razvoja pomorstva.



7. april: udeležba predsednika društva na predavanju XIV. dalajlame v Mariboru.



17. april: sodelovanje društva na vseslovenski čistilni akciji Očistimo Slovenijo v enem
dnevu (čiščenje plaže v Mesečevem zalivu v Strunjanu) in piknik pri čolnarni fakultete za
pomorstvo in promet v Portorožu.



20. april: udeležba dr. Tristana Škera namesto predsednika društva na skupščini Zveze
društev pravnikov Slovenije v Ljubljani. Predsednik društva je bil ponovno izvoljen v
izvršilni odbor Zveze.



6. maj: udeležba Margite Selan Voglar na predavanju dr. Aleksija Mužine o spremembah
zakona o javnih naročilih, ki ga je organiziralo ljubljansko pravniško društvo.



7. maj: udeležba dr. Borisa Jermana in mag. Jane Rodica na skupščini Društva za
pomorsko pravo Italije v Trstu, kjer je imel predavanje o Rotterdamskih pravilih odvetnik
Fabrizio De Vescovi.



11. maj: udeležba predsednika društva na otvoritvi 15. mednarodne navtične razstave
INTERNAUTICA 2010.



21. maj: okrogla miza ob evropskem dnevu pomorstva v sodelovanju z Evropsko komisijo
in malteškim, italijanskim ter hrvaškim društvom o evropski celostni pomorski politiki s
posebnim poudarkom na strategiji pomorskega upravljanja v Sredozemlju. Razglasitev
evropskega sodnika dr. Marka Ilešiča za častnega člana društva.



26. avgust: Sodelovanje predsednika društva in mag. Jane Rodice na novinarski
konferenci o piratstvu na morju.



15. oktober: Izredni občni zbor, seznanitev z odstopom dotedanjega predsednika, prof. dr.
Marka Pavlihe, in izvolitev novega vodstva društva. Za predsednika je bil imenovan mag.
Mitja Grbec, za nova člana pa dr. Tristan Šker in mag. Jana Rodica. Nova člana
nadzornega odbora sta Tomaž M. Jamnik in Peter Mahnič.



27. oktober: Sodelovanje članice izvršnega odbora, mag. Jane Rodice na okrogli mizi o
logističnem holdingu, ki ga je organiziral sindikat žerjavistov v Luki Koper, skupaj z ITF.



30. oktober: Sodelovanje predsednika društva, mag. Mitja Grbca na posvetovanju o
morskih zaščitenih območjih na Morski biološki postaji v Piranu. Sestanek s profesorjem
Tulliom Scovazziem.



26. november : Seja razširjenega izvršnega odbora DPPS, kjer so bile sprejete smernice
za delovanje društva v letu 2011. Seji je sledilo 'pozno Martinovanje, oziroma zgodnje
silvestrovanje.'



December: Priprava prispevka za novo izdajo knjigo prof. Francesca Berlingierija (Arrest
of Ships). Prispevek sta pripravila mag. Mitja Grbec in prof. dr. Marko Pavliha.
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