Poročilo o delu Društva za pomorsko pravo Slovenije
v letu 2009
Najpomembnejši dogodki po posameznih mesecih:
V letu 2009 smo organizirali kar 28 dogodkov, in sicer vsak mesec, le v poletnem juliju
in avgustu smo si privoščili malce društvenih počitnic.
januar


8. januar: udeležba namestnice predsednika društva Margite Selan-Voglar na
sestanku Društva pravnikov Ljubljana.



11. – 16. januar: tradicionalna predavanja predsednika društva na IMO
International Maritime Law Institute (IMO IMLI) na Malti;



22. januar: sestanek izvršnega odbora društva; okrogla miza z naslovom »Kako
izpluti iz pomorske krize«. Častni govorniki: doc. dr. Patrick Vlačič, minister za
promet; doc. dr. Elen Twrdy, dekanja Fakultete za pomorstvo in promet; Robert
Časar, predsednik uprave Luke Koper; Peter Mahnič, ladjar in večinski lastnik
ACK Group (Vinakoper, Koper).



23. januar: predstavitev knjige prof. Giorgia Righettija in odvetnika Massimiliana
Rimaboschija iz Italijanskega društva za pomorsko pravo v Trstu, ki se jo je
udeležil tajnik društva dr. Boris Jerman.



31. januar – 5. februar: tradicionalna predavanja člana izvršnega odbora društva
mag. Mitje Grbca na IMO IMLI Malti.

februar


11. februar: sestanek izvršnega odbora društva v Portorožu v piceriji Rustici glede
finančnega poslovanja društva v prejšnjem mandatu.

marec


6. marec: udeležba predsednika društva na državni proslavi v počastitev dneva
slovenskega pomorstva v portoroškem Avditoriju.



6. marec: sestanek izvršnega odbora društva; okrogla miza v počastitev dneva
slovenskega pomorstva s predstavitvijo del in spletne strani odvetnika Djordja
Ivkovića in predavanjem Branka Krznariča, direktorja za razvoj v sklopu
posebnega oddelka ITF za pomorščake, o položaju pomorščakov v primeru
začasne zaustavitve ladje (kmečka gostilna Kortina Pri Matičku, Krkavče).



9. marec: udeležba blagajnika društva Lovra Kleindiensta na pogovoru »Ženske
in pomorstvo« v Občinski palači v Piranu.



9. marec: udeležba predsednika društva na 23. seji upravnega odbora IMO IMLI v
Londonu; sestanek s Patrickom Griggsom, nekdanjim predsednikom CMI, glede
okrogle mize v počastitev Evropskega dneva pomorstva.



15. marec: korespondenčna seja izvršnega odbora društva glede morebitne
organizacije konference MARLAW v mesecu septembru.

april


15. april: seja izvršnega odbora društva z delovno večerjo v gostilni Al MulinNorbedo v Spodnjih Škofijah.



28. april: kosilo v čast odvetniku in častnemu članu društva Djordju Ivkoviću v
gostilni al Barone na letališču Portorož (Pavliha, Grbec, Kleindienst).



30. april – 2. maj: udeležba predsednika društva na slovesni podelitvi magisterijev
študentom in častnega doktorata generalnemu sekretarju IMO na IMO IMLI na
Malti.

maj


20. maj: mednarodna okrogla miza ob evropskem dnevu pomorstva o celostni
pomorski politiki EU in Rotterdamskih pravilih (Marina Portorož). Med častnimi
gosti velja omeniti dr. Pavla Gantarja, predsednika Državnega zbora RS; dr.
Igorja Jakomina, državnega sekretarja za promet; doc. dr. Elen Twrdy, dekanjo
Fakultete za pomorstvo in promet in Gertjana van der Ziela iz Mednarodnega
pomorskega odbora (CMI).

junij


8. junij: poslanica društva ob svetovnem dnevu oceanov.



20. junij: sestanek predsednika društva z dr. Jernejem Sekolcem, nekdanjim
sekretarjem UNCITRAL, glede Rotterdamskih pravil in možnosti za ustanovitev
posebne pomorske arbitraže v Kopru v sklopu arbitraže GZS.

september


9. september: izpolnitev vprašalnika o reševanju na morju za CMI.



11. september: udeležba predsednika društva na seji izvršnega odbora Zveze
društev pravnikov Slovenije v Ljubljani.
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12. september: seja izvršnega odbora društva v Marini Portorož in tradicionalni
ribji piknik.



16. – 19. september: udeležba tajnika društva dr. Borisa Jermana na konferenci
MARLAW na Ibizi.



23. september: udeležba predsednika društva in mag. Mitje Grbca na svečanem
podpisu Rotterdamskih pravil in na skupščini CMI v Rotterdamu.



25. september: tiskovna konferenca društva v počastitev svetovnega dneva
pomorstva in tradicionalne prireditve Izola Boat Show 2009 v Izoli, ob prisotnosti
častnega gosta dr. Patricka Vlačiča, ministra za promet.

oktober


16. oktober: seja izvršnega odbora društva v Kopru.



16. oktober: posvet o državnem prostorskem načrtu za koprsko pristanišče, ki ga
je organiziral Propeler klub v Kopru, udeležila pa sta se ga dr. Boris Jerman in
mag. Mitja Grbec.

november


12. november: udeležba predsednika društva na srečanju Propeler kluba v Kopru,
kjer sta predstavila poslovni načrt novi predsednik uprave Luke Koper dr. Gregor
Veselko in njegov namestnik Tomaž M. Jamnik.



20. november: simpozij o Rotterdamskih pravilih v Trstu, ki ga organiziralo
italijansko Društvo odvetniških pisarn (Associazione Studi Legali Associati) v
sodelovanju z Društvom za pomorsko pravo Italije in nekaterimi drugimi
organizacijami in društvi. Simpozija sta se udeležila dr. Boris Jerman in mag.
Jana Rodica.

december


4. december: občni zbor in sprejem finančnega poročila za leto 2008;
tradicionalno pozno martinovanje in zgodnje božičevanje v Kantini Izola.

Spletna stran:
Spletna stran http://www.fpp.edu/~mlas/ na žalost ni tako zaživela kot bi morala, zato bo
treba v letu 2010 določiti njenega stalnega »skrbnika«. Prav tako bi društvo morali
promovirati na spletu (Facebook, blogi ipd.), ker bi tako lahko pridobili nove člane.
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Stanje članstva (fizične osebe):
Društvo ima 74 fizičnih članov, od katerih jih je v letu 2009 le 19 plačalo članarino.
Ponovno je treba premisliti, kako naj ukrepamo zopet »kronične neplačnike«, torej tiste,
ki že nekaj let ne plačujejo in se tudi sicer ne udeležujejo društvenih prireditev. Prav tako
bi bilo treba poskusiti oživiti obstoječe članstvo in pridobiti nove, bolj zagnane člane.
Korporacijski člani (pravne osebe):
Eden od največjih uspeh društva v prvem letu novega mandata je pridobitev pravnih oseb
v članstvo društva, kar omogoča nova zakonodaja. Društvo se je tako še bolj povezalo s
prakso in bistveno izboljšalo svoj finančni položaj.
Društva ima trenutno 10 korporacijskih članov, in sicer:
Splošna plovba: Egon Bandelj
Piloti Koper: Valter Kobeja
Fonda.si: dr. Irena Fonda
Banka Koper: Ezio Salvai, Vojko Čok
Marina Portorož: Marijan Božnik
ACK: Robert Biček, Peter Mahnič
Fakulteta za pomorstvo in promet: dr. Elen Twrdy
Luka Koper: dr. Gregor Veselko
Zavarovalnica Triglav: Matjaž Rakovec
Zavarovalnica Adriatic Slovenica; Gabrijel Škof
Sodelovanje z drugimi domačimi in tujimi organizacijami:
Društvo je včlanjeno v Zvezo društev pravnikov Slovenije, od katere tradicionalno
prejema več kot dobrodošlo finančno pomoč. Prav tako je včlanjeno v Mednarodni
pomorski odbor (CMI), odlično pa sodeluje tudi s Propeler klubom Luke Koper,
italijanskim in malteškim društvom za pomorsko pravo ter Inštitutom za mednarodno
pomorsko pravo na Malti (IMO IMLI).
Zaradi mejnega spora med Slovenijo in Hrvaško v zadnjem času nimamo stikov s
hrvaškim društvom, kljub nekaterim poskusom za oživitev odnosov.
Finančno poslovanje:
Finančno poročilo je pripravljeno v obliki posebnega dokumenta.

V Izoli, 4. decembra 2009
prof. dr. Marko Pavliha
predsednik društva
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