Društvo za pomorsko pravo 2004 - 2008
Poročilo
1. Izvolitev novega vodstva
Društvo na občnem
vodstvo v naslednji
Predsednik:
Namestnik pred.:
Tajnik:
Blagajničarka:
Član:
Član:

zboru 5 novembra 2004 izvolilo novo
sestavi:
mag. Patrick Vlačič,
Mirko Kovačevič
mag. Boris Jerman
Helena Černetič
prof. dr. Marko Pavliha
Moric Pardo

Stanje na računu društva na dan občnega zbora je bilo
108.000,00 SIT.
Blagajničarko Heleno Černetič, ki je odstopila, je 2007
zamenjala Tjaša Vidic.

2. Dejavnosti društva v letu 2005
1. Okrogle mize:
-

Upravljanju pristanišč (marec 2005):
Na okrogli mizi so bili predstavljeni različni modeli
upravljanja pristanišč, ki so uveljavljeni v svetu. Gre
za aktualno temo, ki bo osvetlila različne modele
upravljanja pristanišč.

- Položaju pomorščakov (maj 2005):
Tema okrogle mize je bil položaj pomorščakov, ki so
bili v svoji zgodovini vselej v deprivilegiranem
položaju v pomorskem prevozu. Predstavljeni so bili
sindikati pomorščakov, ki so v 20. stoletju precej
pripomogli k izboljšanju njihovega položaja v razmerju
do njihovih delodajalcev ladjarjev.
2. Družabne prireditve:
- Ribiški piknik na ladji Finsa
- pozno martinovanje.
3. Zbiranje slovenske pomorske sodne prakse:

Dogovorili smo se, da bomo zbrali pomorsko sodno
prakso. Za nosilca projekta je bil določen mag. Mitja
Grbec. Žal projekt ne v tem, pa tudi v naslednjih letih
ni zaživel.
5. Oživitev internetne strani:
Društvo je v letu 2004 vložilo veliko naporov v
oživljanje spletne strani in pri tem doseglo pomemben
premik naprej predvsem s tem, da je na svojo spletno
stran umestilo pomembne strokovnjake pomorskega prava
tako v slovenskem merilu kot tudi v svetovnem merilu. V
letu 2005 smo začeto delo nadaljevali in spletno stran
društva narediti bolj prepoznavno in privlačno.
6. Sodelovanje s CMI:
-

mag. Patrick Vlačič, predsednik društva in prof. dr.
Marko Pavliha sta se udeležila skupščine CMI v
Parizu
- mag. Alenka Andrijašič, mag. Boris Jerman in Tjaša
Vidic ob sodelovanju mag. Patricka Vlačiča so
pripravili odgovore na vprašalnike CMI,
- mag. Alenka Andrijašič in Martina Kos sta ob
sodelovanju dr. Patricka Vlačiča pripravili odgovore
na vprašalnik, ki ga je poslal prof. Berlingieri
glede začasne zaustavitve ladij

3. Dejavnosti društva v letu 2006
1. Okrogle mize:
-

Omejitev
odgovornosti
pomorskega
prevoznika
in
logistično pravo v obliki predstavitve doktorata dr.
Patricka Vlačič in dr. Borisa Jermana:
V pomorskem prevozu obstajajo omejitve odgovornosti, ki
jih v drugih gospodarskih panogah običajno ne srečamo.
Institut omejitve odgovornosti pomorskega prevoznika se
je
v
preteklosti
pričel
razvijati
tako
zaradi
nevarnosti, ki jih je predstavljal pomorski podjem, kot
tudi zaradi želje posameznih držav, da bi svojim
trgovskim mornaricam dale prednost pred ostalimi.
Ključno vprašanje pri omejitvi odgovornosti je, ali bi
se z njeno odpravo povečali skupni stroški izvedbe
prevoza, oziroma kako bi zvišanje omejitve odgovornosti
vplivalo na skupne stroške prevoza. Zavedati se je
treba, da je zaradi omejitve odgovornosti potrebno
sklepati
dve
vrsti
zavarovanja:
zavarovanje
odgovornosti prevoznika in zavarovanje blaga. Slednje
zavarovanje krije škode, ki niso krite z zavarovanjem

odgovornosti prevoznika. S povišanjem zneskov omejitve
odgovornosti pomorskega prevoznika, bi se spremenilo
tudi
razmerje
med
zavarovanjem
odgovornosti
in
zavarovanjem blaga.
Logistika je ena izmed najhitreje rastočih in čedalje
pomembnejša gospodarska panoga. Skupaj z njo se razvija
tudi pravna ureditev, namenjena urejanju razmerij med
udeleženci. Gre za dokaj zanimivo področju, kjer je
zaradi pomanjkanja pravnih pravil in institutov, ki bi
se razvili na področju logistike, potrebna precejšnja
mera improvizacije s pravnimi pravili in instituti, ki
so se razvili v okviru obstoječih pravnih panog.

− Predavanje italijanskega odvetnika in profesorja Enza
Vollija
Naslov predavanja je bil »Arhitektura italijanskega
pomorskega
zakonika
v
luči
nekaterih
praktičnih
primerov, ladjarske pogodbe, pogodbe o najemu ladje in
nakladnice.« Predavanje je bilo izjemno kvalitetno in
zanimivo, saj gre za predavatelja, ki je zelo znan v
italijanskem
pravnem
prostoru.
Bil
je
profesor
pomorskega prava najprej na Univerzi v Benetkah in nato
še v Trstu. Sedaj že nekaj desetletij vodi znano
odvetniško pisarno v Trstu »Studio Volli«, ki je med
drugim specializirana za pomorsko pravo.

2. Družabne prireditve:
- Ribiški piknik
- Pozno martinovanje
3. Sodelovanje s CMI

−
−
−
−
−

V letu 2006 smo člani društva aktivno in pravočasno
odgovarjali na vprašalnike, ki jih je posredovalo
vodstvo CMI. Lahko se pohvalimo, da smo ena redkih
držav, ki je odgovorila na vse vprašalnike in v rokih,
ki so bili določeni. Odgovori posameznih držav veliko
pripomorejo k unifikaciji pravil na področju pomorskega
prava. Odgovori so se nanašali na spodaj naštete teme:
Instruments on Places of Refuge
Transport law
Acts of Piracy
Fair Treatment of Seafarers
Unification
of
Procedural
Rules
in
Limitation
Conventions

4. Mednarodno sodelovanje
Predsednik društva dr. Patrick Vlačič je predaval
okviru 1st European Maritime Summit v Benalmadeni
Španiji.

v
v

4. Dejavnosti društva v letu 2007
1. Okrogle mize
- Skupna okrogla miza z italijanskim društvom za pomorsko
pravo v Trstu – sistemi upravljanja pristanišč
Upravljanje pristanišč je bila nedavno v Sloveniji zelo
aktualna tema. Zato smo skupaj z italijanskim društvom
za pomorsko pravo pod vodstvom predsednika Giorga
Berligierija organizirali skupno okroglo mizo glede
upravljanja pristanišč. Z naše strani je v italijanskem
jeziku
predstavitev
pripravil
dr.
Boris
Jerman.
Italijansko društvo se je z organizacijo zelo izkazalo,
naši člani pa so pokazali neresnost, saj smo se tako
pomembnega dogodka udeležili samo štirje. Želja je
bila, da postanejo taka srečevanja redna, enkrat pri
nas, enkrat pri njih. S predsednikom italijanskega
društva smo se celo dogovorili o predavateljih in
dvodnevnem simpoziju, če bi bil interes na obeh
straneh, vendar je bilo na naši strani očitno premalo
interesa.

2. Družabne prireditve:
− Ponovoletno srečanje članov društva 2007:
− Ribiški piknik 2007:
3. Izdaja knjig naših članov društva
- Marko Pavliha: Pravnik na poti
- Patrick Vlačič: (Ne)upravičenost omejitve odgovornosti
v prevoznem pravu
- Marko Pavliha, Patrick Vlačič, Prevozno pravo
5. Sodelovanje s CMI
Predsednik društva se je udeležil redne skupščine in
kolokvija CMI, ki je bil v Dubrovniku.
6. Mednarodno sodelovanje

Predsednik društva dr. Patrick Vlačič je predaval v
okviru MARLAW na Ithaki v Grčiji.
V tem letu je predsednik društva dr. Patrick Vlačič
zaradi
prezasedenosti
ponudil
svoj
odstop.
Člani
izvršnega odbora odstopa niso sprejeli in so se skupaj
dogovorili, da bo društvo vodil do konca mandata 2008.

5. Dejavnosti društva v letu 2008
1. Predstavitev knjige
- Pomorsko pravo I, II; avtorji prof. dr. Marka Pavlihe,
mag. Andreja Pirša, dr. Borisa Jermana, mag. Gregorja
Velkaverha, mag. Janeza Branka, mag. Josipa Ruglja,
mag. Mitje Grbca, Antona Kariža in dr. Patricka
Vlačiča.
Gre za izjemen prispevek članov društva za pomorsko
pravo k pomorski identiteti Republike Slovenije. Delo
na
več
kot
900
straneh
je
prvi
kompletni
in
sistematični učbenik pomorskega prava v Sloveniji.
2.

Organizacija
Education)

EFLE

(European

Forum

of

Logistics

Društvo je pod svojim okriljem organiziralo EFLE, ki je
bil letos prvič v Sloveniji (lani na Finskem, predlani
v Angliji, še leto prej na Nizozemskem, ...). Gre za
dogodek, ki je v Portorož pripeljal 45 vrhunskih
strokovnjakov iz uglednih univerz iz 9 evropskih držav.
Na forumu smo obravnavali različne teme s področja
prometa, logistike, špedicije in distribucije.

6. Razno
V začetku 2006 je društvo predlagalo za funkcije v
Zvezi društev pravnikov naslednje kandidate:
• prof. dr. Marka Ilešiča; za predsednika Zveze
društev pravnikov Slovenije,
• prof. dr. Marka Pavliho za člana izvršnega odbora
Zveze društev pravnikov Slovenije in
• dr. Patricka Vlačiča za generalnega sekretarja Zveze
društev pravnikov Slovenije.
Prof. dr. Marko Pavliha je postal član izvršnega
odbora, dr. Marko Ilešič je tik pred glasovanjem

odstopil
od
kandidature,
kandidaturo ni uspel.

dr.

Patrick

Lucija, december 2008

doc. dr. Patrick Vlačič

Vlačič
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