ZAPISNIK

Rednega občnega zbora Društva za pomorsko pravo Slovenije z dne 28.11.2008
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Poročilo dosedanjega predsednika o delu društva za obdobje 2004-2008,
Izvolitev novega izvršnega odbora društva in nadomestnega člana nadzornega odbora,
Predstavitev programa društva za obdobje 2008-2012,
Razno.

Uvodni sklep:
Na skupščini je prisotnih 16 članov Društva za pomorsko pravo Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: društvo)
Skladno z določilom 19. člena statuta se počaka 15 minut zaradi sklepčnosti občnega zbora.
Občni zbor soglasno sprejme sklep:
Občni zbor Društva je sklepčen in lahko prične s svojim delom.
Poleg članov društva so prisotni še gostje iz Zveze pomorskih agentov Slovenije, družbe ACK
d.d. in Luke Koper d.d.:
Fatio Hrvatin, Zlatan Čok, Emil Bandelj, Janez Lenarčič, Peter Mahnič, Stergulc Rihard,
Milan Kuzmič, Majda Prijon, Mirjana Klodič in Belič Gregor.
Odločanje o točkah dnevnega reda:
AD 1:
Dosedanji predsednik društva doc. dr. Patrick Vlačič predstavi Poročilo o delu društva za
obdobje 2004-2008.
V svojem poročilu navede, da je društvo v času njegovega predsedovanja izvajalo vse
aktivnosti, ki so se izvajale že od začetka delovanja društva, kar pomeni organizirale so se dve
do tri okrogle mize na leto, odgovarjalo se je na vprašalnike CMI, organiziralo družabna
srečanja in sodelovalo z osebami, ki se na področju Republike Slovenije ukvarjajo s
pomorstvom.
Eden izmed vidnejših uspehov društva v času njegovega mandata je bila močne dejavnost
članov društva na področju publikacij. Izšle so številne monografije kot je izdaja knjige
Abeceda pomorskega prava in začasna zaustavitev ladij prof. dr. Marka Pavlihe in Mitje
Grbca, učbenik Prevozno pravo prof. Dr. Marka Pavlihe in doc. dr. Patricka Vlačiča, učbenik
Zavarovalno pravo prof. dr. Marka Pavlihe in Sergeja Simonitija in učbenik Pomorsko pravo,
pri katerem je sodelovalo kar devet avtorjev članov društva.

Društvo je bilo dejavno tudi na mednarodnem področju, kjer vzpostavilo stike z Društvom za
pomorsko pravo Italije. Vrhunec sodelovanja na tem področju je bilo srečanje v Trstu v aprilu
2007, v okviru katerega je bila organizirana okrogla miza o pristaniški reformi v Sloveniji, ki
je bila na žalost slabo obiskana s strani članov Društva za pomorsko pravo Slovenije.
Delo društva je zelo nazadovalo od polovice leta 2007 naprej, ko je društvo postalo skoraj
neaktivno. Kljub navedenemu se je ohranilo neko jedro članstva, ki lahko v bodoče dvigne
dejavnost društva na raven, kakršna je že bila.
Člani društva na občnem zboru soglasno sprejmejo sklep:
Sprejme se poročilo o delu društva za obdobje za leto 2004-2008.
AD 2)
V izvršni odbor društva se predlaga naslednje člane društva:
Predsednik društva: prof. dr. Marko Pavliha,
Namestnica: Margita Selan,
Tajnik: dr. Boris Jerman
Blagajnik: Lovro Kleindienst
Člana: doc. dr. Patrick Vlačič in mag. Mitja Grbec.

V nadzorni odbor se predlaga namesto članice Margite Selan člana Morica Parda.

Člani društva na občnem zboru soglasno sprejmejo sklep:
Za predsednika društva se imenuje član društva prof. dr. Marko Pavliha.
V izvršni odbor se imenuje člane društva: Margito Selan za namestnico predsednika, dr.
Borisa Jermana za tajnika, Lovra Kleindinsta za blagajnika in doc. dr. Patricka Vlačiča ter
mag. Mitjo Grbca za člana. .
Iz nadzornega odbora se razreši članico društva Margito Selan in na njeno mesto imenuje
člana društva Morica Parda.
Zgoraj navedeni člani društva so imenovani na funkcije v organih društva za obdobje 4 let.
AD 3)
Novo izvoljeni predsednik društva prof. dr. Marko Pavliha predstavi okvirni predlog
programa društva za obdobje 2008-2012.

Društvo bo imelo v obdobju 2008-2012 za svojo oživitev in krepitev delovanja več nalog.
Pripravilo bo točne sezname obstoječega članstva, novačilo nove člane vključno s
korporativnimi. Za krepitev javne podobe bo društvo enkrat mesečno organiziralo sestanke,
okrogle mize, družabne dogodke in oživilo slovenske ter angleške spletne strani. Novice na
spletnih straneh bodo enkrat mesečno objavljane, enkrat letno bo društvo pripravilo zbornik v
elektronski obliki, kjer bodo članki s področja pomorskega, prevoznega in mednarodnega
javnega prava.
Sleherni dogodek bo društvo zabeležilo in ga objavilo v Pravni praksi ali drugih pravniških
revijah, na pomembnejše prireditve povabilo tudi medije.
Poglavitni vir financiranja društva bo redno plačevanje članarin, pridobivanje članarin pravnih
oseb, letnega prispevka Zveze društev pravnikov Slovenije in plačila društvu za
izobraževanje, sodelovanje pri projektih (društvo zadrži 20 odstotkov, ostalo pripada članom).
Poglavitni cilj sodelovanja pri izobraževanju in projektih ni le v izboljšanju finančnega stanja
društva temveč tudi v njegovi prepoznavnosti ter prispevek k znanosti.
Še naprej se bo odvijalo sodelovanje z Mednarodnim pomorskim odborom (CMI), vendar je
treba preveriti neporavnane obveznosti do te organizacije in odgovoriti na vprašalnike, ki še
niso bili odgovorjeni.
Na mednarodni ravni se bo skušalo navezati vsestransko sodelovanje s tujimi društvi za
pomorsko pravo kot je italijansko, hrvaško, malteško, kanadsko in druga društva. Na področju
Republike Slovenije pa s sorodnimi društvi oz. katerim koli društvom, organizacijo ali
državnim organom, s katerim bi društvo našlo skupne interese.
Društvo se mora vključevati v komentiranje aktualnih pomorskih zadev, vendar mora pri tem
vzdrževati strokovno raven in nepolitično držo, da ne bi postalo sredstvo za uresničevanje
političnih interesov posameznikov oz. določenih političnih opcij.
V letu 2009 društvo načrtuje izvedbo kar desetih dogodkov pri čemer se bo prvi odvil že v
januarju in sicer okrogla miza o stanju in prihodnosti svetovnega ter slovenskega pomorstva.
Okrogla miza bo organizirana skupaj s Propeler klubom.
Več kot v preteklosti se bo društvo ukvarjalo tudi z različnimi dogodki, ki so pomembni za
posamezne člane in članice društva in jim skladno s tem izkazalo ustrezno pozornost.
Člani društva na občnem zboru soglasno sprejmejo sklep:
Sprejme se okvirni predlog programa Društva za pomorsko pravo Slovenije za obdobje 20082012, ki ga je predstavil novi predsednik prof. dr. Marko Pavliha.
AD 4)
Predlaga se, da se določijo novi zneski članarine tako za fizične osebe kot tudi za
korporativne člane društva.
Predlagani novi zneski članarine znašajo:
•

30 EUR za fizične osebe nad 30 leti,

•
•
•
•
•

15 EUR za fizične osebe pod 30 leti,
najmanj 100 EUR za neprofitne korporativne članice,
najmanj 200 EUR za majhne gospodarske družbe po ZGD in samostojne podjetnike
posameznike,
najmanj 300 EUR za srednje velike gospodarske družbe po ZGD,
najmanj 400 EUR za velike gospodarske družbe po ZGD.

Člani društva na občnem zboru soglasno sprejmejo sklep:
Sprejmejo se predlagani zneski članarin.

Kortina, 28.11.2008

Zapisnik sestavil in zapisal tajnik društva

Predsednik društva

Dr. Boris Jerman

Prof. dr. Marko Pavliha
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