
Društvo za pomorsko pravo Slovenije
1997 - 2000

1. UVOD

 10. oktobra 1997 je bil za tri leta izvoljen novi  izvršni odbor v sestavi: prof. dr. Marko 
Pavliha  -  predsednik,  mag.  Andrej  Pirš  –  namestnik  predsednika,  as.  Patrick  Vlačič  - 
tajnik,  kap. Tomaž M. Jamnik - blagajnik, Zlatan Čok - član, Seli Mohorič-Peršolja – 
članica.  12.  septembra  1998  je  bil  izvoljen  nadzorni  odbor (kap.  Valter  Kobeja  - 
predsednik, Vincenc Fortuna - član, mag. Josip Rugelj - član), ki mu poteče mandat 12. 
septembra 2002, in  častno razsodišče (prof. dr. Marko Ilešič,  mag. Gregor Velkaverh, 
Anton Kariž) z neomejenim mandatom.

 Vse dejavnosti društva so bile javnosti sproti podrobno predstavljene  v  Pravni praksi, 
nekaterih  drugih  občilih  in  poročilih  predsednika  o  delovanju  društva  v  posameznem 
koledarskem letu. Če vas zanima, si lahko ogledate naslednje prispevke:

 Vlačič, Patrick: O dodelavi predloga pomorskega zakonika, Pravna praksa, 1/98-22.1., str. 32-33;
 Pavliha, Marko: Pomorski spori in začasne odredbe, Pravna praksa, 2/98-5.2., str. 28-30;
 Jamnik, Tomaž M.; Vlačič, Patrick: Vpisnik ladij, Pravna praksa, 11/98-11.6., str. 34-36;
 Pavliha, Marko: O pilotaži in luških storitvah, Pravna praksa, 13/98-9.7., str. 34-35;
 Katero pravo uporabiti?, Primorske novice, 6.11.1998, str. 8;
 Pavliha, Marko: Obisk prof. Tetleyja v Sloveniji, Pravna praksa, 22/98-12.11., str. 31-32;
 Šuligoj, Boris: Zakaj bi Jamnik poljubil Pavliho? (Brodet s škarpeno), Delo, 21.5.1999, str. 7;
 Šuligoj, Boris: Še Kitajcem ni zadostovalo dolgih štirideset let, Delo, 21.5.1999, str. 6;
 Kaj pa stroka?, Primorske novice, 25.5.1999, str. 2;
 Repanšek, Jaka: S.O.S. ob pomorskem zakoniku, Pravna praksa, 15/99-27.5., str. 53;
 Pavliha, Marko: Maritime Law Association of Slovenia (MLAS): Excursion into history, European 

Transport Law (ETL), Vol. XXXIV NO. 4 – 1999, str. 575-576;
 Šker, Nataša; Šker, Tristan: O novostih v prevoznih zavarovanjih, Pravna praksa, 36/99-23.12., str. 

46-47;
 Pavliha, Marko: O delovanju v letu 1999 in načrti za prihodnost, Pravna praksa, 8/2000-16.3., str. 

44-45;
 Pavliha, Marko: Transportno zavarovanje, Pravna praksa, 11-12/2000-20.4., str. 48-49. 

2. SEDEŽ DRUŠTVA

 Ob  izvolitvi  novega  vodstva  se  je  sedež  društva  preselil  na  Univerzo  v  Ljubljani,  
Fakulteto za pomorstvo in promet v Portorožu, potem ko je društvo vrsto let domovalo 
pri Splošni plovbi, ki mu je vedno stala ob strani, zlasti po finančni plati.

3. ČLANSTVO

 Redni člani: v zadnjih treh letih je društvo pridobilo številne nove (zlasti mlajše) člane, 
pri  čemer  je  upoštevalo  priporočilo  Mednarodnega  pomorskega  odbora  (CMI)  o 
interdisciplinarni sestavi članstva. V društvu imamo danes preko 60 članov, od katerih so 
številni  iz »nepravniških« poklicev, zato pomenijo dragoceno popestritev.



 Častni  čani:  prof.  William Tetley  (McGill),  g.  Geoffrey  A.  Topp  (EMPA),  odvetnik 
Đorđe Ivković in prof. dr. Predrag Stanković.

 Titularni  člani  CMI: prof.  dr.  Ilešič,  prof.  dr.  Pavliha,  mag.  Pirš,  odvetnik  Ivković, 
odvetnik mag. Rugelj in g. Kariž.

4. SODELOVANJE Z MEDNARODNIM POMORSKIM ODBOROM (CMI)

 Društvo je sodelovalo pri pripravi odgovorov na vrsto vprašalnikov o začasni zaustavitvi 
ladij,  pomorskem  prevozu  potnikov  in  prtljage,  piratstvu,  pomorskih  zavarovanjih, 
prevoznih pogodbah, podvodni kulturni dediščini, generalni havariji itd.

 15. maj 1998: kap. Tomaž M. Jamnik se je prvič v zgodovini samostojnega slovenskega 
društva udeleži skupščine CMI v Londonu.

 8. maj 1999: na skupščini CMI v New Yorku, ki se jo je udeležil predsednik društva, so 
bili izvoljeni navedeni ugledni člani CMI (Titulary Members) iz vrst slovenskega društva.

 16. do 19. november 1999: mednarodni seminar o pomorskih zavarovanjih v Antwerpnu  
(prof. dr. Pavliha, as. Vlačič, Nataša in Tristan Šker).

 12. maj 2000: skupščina CMI v Londonu, ki se jo je udeležil predsednik društva.
 September 2000:  slovensko in hrvaško društvo sta nominirala prof. dr. Pavliho za člana 

izvršnega odbora CMI. Postopek kandidiranja je še v teku.
 18. do 20. september 2000: mednarodni seminar CMI v Toledu (Tristan Šker).

5. DELOVANJE DRUŠTVA V ZVEZI DRUŠTEV PRAVNIKOV SLOVENIJE

 Društvo je včlanjeno v Zvezo društev pravnikov Slovenije, predsednik društva pa je član 
izvršnega odbora zveze.

6. »OKROGLE MIZE« IN DRUGE STROKOVNE DEJAVNOSTI DRUŠTVA

 Sodelovanje  pri  oblikovanju  pomorskega  zakonika: okrogla  miza  5.  decembra  1997, 
sestankovanje in usklajevanje z različnimi državnimi sekretarji in drugimi predstavniki 
države (Aldo Babič, Edvard Roškar, Adam Grünfeld idr.); druga okrogla miza 20. maja 
1999; priprava amadmajev; udeležba na sejah odbora DZ za infrastrukturo in okolje itd. 
Društvo  je  1.  oktobra  1999  sprejelo  sklep,  da  zaradi  hiperpolitizacije  postopka  
sprejemanja pomorskega zakonika ne bo več sodelovalo pri tem projektu.

 Pomorski  spori  in začasne odredbe: okrogla miza  16.  januarja 1998 (uvodničar  mag. 
Josip Rugelj).

 Vpisnik ladij: okrogla miza 27. marca 1998 (uvodničar kap. Tomaž M. Jamnik).
 Pomorska pilotaža: okrogli mizi 27. marca 1998 (uvodničar kap. Valter Kobeja) in 29. 

maja 1998 (častni gost Geoffrey A. Topp, predsednik EMPA).
 Pogodba o luško-prekladalnih storitvah: okrogla miza 12. junija 1998 (uvodničar Marko 

Blažič).
 Izredni občni zbor: 12. september 1998 (izvolitev članov nadzornega odbora, častnega 

razsodišča itd.).
 Pomorski privilegiji  in kolizije  zakonov: 29.  oktober  1998 (predavanje častnega gosta 

prof. Williama Tetleyja).
 Redni občni zbor društva: 5. februar 1999 (sprejem poročila o delovanju in finančnem 

poslovanju društva).
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 Ladijski vpisniki: okrogla miza 1. oktobra 1999 (uvodničarka Ana Jamnik – predstavitev 
diplomske naloge).

 Novosti  v  prevoznih  zavarovanjih: 26.  november  1999  (kratko  predavanje  Nataše  in 
Tristana Šker).

 Redni  občni  zbor: 25.  februar  2000  (sprejem  poročila  o  delovanju  in  finančnem 
poslovanju društva itd.).

 Predstavitev knjige mag. Andreja Pirša z naslovom Transportno zavarovanje: 30. marec 
2000 (Kmečki turizem Mahnič v Dragonji).

 Udeležba  na  skupščini  hrvaškega  društva  za  pomorsko  pravo:  2.  junij  2000  (Mitja 
Grbec; predsednik slovenskega društva je sprejet v hrvaško društvo). 

 Redni občni zbor: 10. oktober 2000 (posvečen življenjskemu delu odvetnika Ivkovića in 
sodelovanju s hrvaškim društvom za pomorsko pravo).

7. POSEBNE DRUŽABNE AKTIVNOSTI

 Večina društvenih sestankov oziroma okroglih miz se je nadaljevala v bolj »sproščenem 
okolju«, čemur je druženje nenazadnje tudi namenjeno.

 24. junij 1999: ribji piknik na barki Resnik.
 26. november 1999: pozno martinovanje in zgodnje božičevanje oziroma silvestrovanje v 

Oštariji na Rudi v Izoli.
 24. junij 2000: ribji piknik na ladji Finsa (častni gost prof. dr. Hrvoje Kačić).

8. SPONZORJI DRUŠTVA

 Društvo še vedno zbira simbolično članarino, zato ne bi moglo delovati brez dragocene  
pomoči  naslednjih  prijaznih  sponzorjev: Splošne  plovbe,  Univerze  v  Ljubljani  - 
Fakultete  za  pomorstvo  in  promet,  zavarovalnice  Slovenica,  zavarovalnice  Triglav  – 
Območne enote Koper, Slovenija Lloyda, Jadroagenta, Luke Koper, Intereurope, Zveze 
pomorsko  prometnih  agencij,  Inspecta  Ljubljana,  zavarovalnice  Generali-SKB, 
Mediamarja,  Zveze  društev  pravnikov  Slovenije,  Adrie-Tow,  Pilotov,  Pozavarovalnice 
Sava in Uprave RS za pomorstvo. Vsem iskrena hvala!

V Portorožu, 10. vinotoka 2000

Marko Pavliha, s.r.
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