
DRUŠTVO ZA POMORSKO PRAVO SLOVENIJE
MARITIME LAW ASSOCIATION OF SLOVENIA

PORTOROŽ

Poročilo o delu
Društva za pomorsko pravo Slovenije

v letu 2003 in okvirni program za leto 2004

1. Dejavnosti v letu 2003

 3. do 5. februar:   predsednik društva je povabljen  na intervju v London glede kandidature 
za generalnega sekretarja CMI. Proti koncu februarja nominacijski odbor sporoči vsem 
društvom, da je uradno nominiran za to funkcijo.

 26. februar:   predsednik društva se udeleži 3. rednega sestanka izvršilnega odbora Zveze 
društev  pravnikov  Slovenije  v  Ljubljani,  kjer  se  med  drugim  okvirno  dogovorijo  o 
sekcijah na Dnevih slovenskih pravnikov 2003. Odobrena je  sekcija o logističnem pravu, 
na kateri sodeluje nekaj članov društva (Pavliha, Ilešič, Vlačič in Jerman).

 5. marec:    predsednik društva sodeluje na okrogli mizi o pomorstvu (v živo na TV Kopru 
ob 18. uri,  skupaj z državnim sekretarjem za pomorstvo in direktorjem Uprave RS za 
pomorstvo).

 7. marec:   redni občni zbor društva v počastitev dneva pomorstva (gostilna v Novi vasi). 
Predstavitev  najnovejšega  projekta  CMI/UNCITRAL  s  področja  transportnega  prava 
(Kos) in dela spletne strani društva, kjer so postavljena dela Đorđa Ivkovića (Grbec).

Kos, Martina: Osnutek nove konvencije o pomorskih prevozih, Pravna praksa, 10-11/2003 – 20.3., str. 65.

 25. marec:   predsednik društva se udeleži 4. rednega sestanka izvršilnega odbora Zveze 
društev pravnikov Slovenije v Ljubljani in seje ožjega programskega odbora za pripravo 
Dnevov slovenskih pravnikov 2003.

 april:   društvo  izdela  strokovno  mnenje  za  ITF  (Krznarič)  glede  ladje  Sines  v  Izoli 
(Grbec).

 24. maj:   predstavitev knjige  Abeceda pomorskega prava in začasna zaustavitev ladje v 
News Cafeju v Portorožu (Pavliha, Grbec).

Gluhak, Bojan: Aretacija barke, Primorske novice, 27.5.2003, str. 8.
Šuligoj, Boris: Za boljše poznavanje pravnega reda na morju, Delo, 29.5.2003, str. 6.

       Portorožan št. 5, maj 2003, str. 21.
       IMO Library Services, Bibliography of Maritime Literature, Information Sheet No. 14, Dec. 2003, str. 12.  

 5. junij:   predsednik društva predava članom Pravniškega društva v Mariboru na temo 
“Štorija iz torkle” (o študiju v tujini). Med drugim je dogovorjeno, da bosta obe društvi 
tesneje sodelovali in se vzajemno obveščali o vseh dejavnostih.
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 9. – 15. junij:   udeležba na kolokviju in generalni skupščini CMI v Bordeauxu v Franciji 
(Pavliha, Grbec, Vlačič, Šker). Predsednik društva je ob tej priliki izvoljen za generalnega 
sekretarja CMI.

Hlaj, Nataša: Med elito, Primorske novice, 17.6.2003, str. 2.
Šuligoj, Boris: Še ena visoka funkcija za Pavliho, Delo, 17.6.2003, str. 2.
Vlačič, Patrick: CMI kolokvij v Bordeauxu, Pravna praksa, 22-23/2003 – 19.6., str. 50-51.
Toplak, Simona: Pavlihi uspelo v mednarodnem pomorskem odboru, Finance, 18.6.2003.
Primorski utrip, julij 2003, str. 12.

 julij – avgust:   priprava odgovorov na naslednje vprašalnike CMI:

• Criminal Offenses Committed on Foreign Flagged Ships (Jerman);

• IUMI Liability Committee Questionnaire on  the UNCITRAL Draft Instrument (Šker);

• Places of Refuge (Andrijašič);

• The CMI Young Lawyers (Pavliha);

• The 1989 Salvage Convention (Pavliha).

 23. avgust:   predsednik društva v imenu društva javno odreagira na kolumno dr. Miheljaka 
v zvezi s hrvaško namero o razglasitvi izključne ekonomske cone.

Pavliha, Marko: Tunel do odprtega morja?, Delo, 9.8.2003, str. 29-30.

 6. september:   tradicionalni ribji piknik na ladji FINSA.

 13. do 15. oktober:   predsednik društva se v vlogi generalnega sekretarja CMI udeleži 
sestanka s predsednikom CMI v Londonu.

 6.  do  8.  november:   društvo  soorganizira  7.  Mednarodno  posvetovanje  o  prometni 
znanosti v Novi gorici - ICTS 2003 (Pavliha, Vlačič, Kos, Andrijašič, Vatovec, David, 
Kleindinst idr.).

 11.  november:    predstavitev  doktorske  disertacije  z  naslovom  Varstvo  uporabnika 
špediterske storitve v luči splošnih pogojev poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije  
(Šker).

 16. do 19. november:   udeležba predsednika na sestanku Mednarodnega pododbora CMI 
za transportno pravo in na seji izvršilnega odbora CMI.

 28. november:   tradicionalno “pozno martinovanje in zgodnje novoletno praznovanje” v 
Novi vasi, s predstavitvijo nove knjige predsednika z naslovom Štorije s šofite.
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2. Okvirni program dela za leto 2004

 7. januar:   seja razširjenega izvršilnega odbora, na kateri so bile sprejete prioritete glede 
dela društva v letu 2004 (izboljšava spletne strani www.mlas.fpp.edu, ažuriranje podatkov 
o društvih in titularnih članov, sodelovanje s CMI, sodelovanje z Zvezo društev pravnikov 
Slovenije, zbiranje in povzemanje slovenske sodne prakse za CMI, organiziranje okroglih 
miz,  seminarjev  ipd.,  pridobitev  javnega statusa  društva,  sodelovanje  s  tujimi  društvi, 
novačenje  novih  članov,  finance,  udeležba  na  seminarju  CMI  20.2.2004,  udeležba  na 
mednarodni konferenci CMI od 31.5. do 4.6.2004, občni zbor, drugi projekti).

 14. januar:   predsednik društva gostuje na seji Malteškega društva za pomorsko pravo in 
Malteške uprave za pomorstvo (ki skupaj sodelujeta v posebnem Pomorskem strokovnem 
svetu) v Msidi na Malti. Predstavi tako CMI kot društvo in predlaga tesnejše sodelovanje 
med obemi društvi.

 20.  februar:    udeležba  na  okrogli  mizi  Mednarodnega  pomorskega  odbora  (CMI)  o 
pogodbeni svobodi v Londonu  (Ilešič).

 5. marec  : občni zbor društva.

 19. marec  :   seminar (izobraževanje) o pristaniških uzancah za Luko Koper (Vlačič, 
Jerman). 

 april:    izvedbe okrogle mize o novostih, ki jih prinaša nova konvencija o balastnih vodah 
(David).

 31. maj do 4. junij:   udeležba na 38. mednarodni konferenci CMI v Vancouvru in na redni 
skupščini CMI (Pavliha). 

 junij ali september  : ribji piknik na ladji FINSA.

 junij:   zbiranje nominacij za nov izvršni odbor društva (najkasneje do sredine septembra, 
mandat poteče 10.10.2004).

 oktober:   občni  zbor  –  volitve  članov  izvršnega  odbora  (predsednik,  namestnik 
predsednika, tajnik, blagajnik in dva člana).

 oktober in november:   soorganizacija ICTS 2004, najmanj ena okrogla miza o aktualni 
temi skupaj s hrvaškim in italijanskim društvom

 konec novembra ali v začetku decembra:   pozno martinovanje.
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http://www.mlas.fpp.edu/


Marko Pavliha, l.r.
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