
Poročilo o delu 
Društva za pomorsko pravo Slovenije

v letu 2001 in načrti za leto 2002

I. Dejavnosti v letu 2001

 29. januar  : mag. Patrick Vlačič, član izvršilnega odbora društva, se je udeležil posveta, ki 
ga  je  organiziralo  hrvaško  društvo  o  pravnih  problemih  prodaje  ladje  v  izvršilnem 
postopku;

 11. do 17. februar  :  predsednik društva se je  udeležil  konference in skupščine CMI v  
Singapurju1;

 6.  marec  :  redni  občni  zbor  (sprejem  poročila  o  delovanju  in  finančnem  poslovanju 
društva2;

 21. maj  : mag. Patrick Vlačič je predaval o pogodbi o pristaniško-prekladalnih storitvah na 
posebnem izobraževalnem posvetovanju za Zvezo prometno-pomorskih agencij Slovenije;

 6. junij  : tradicionalni ribji piknik na ladji “FINSA”;

 september  :  na  povabilo  Francesca  Berlingierija  sta  predsednik  društva  in  mag.  Mitja 
Grbec pripravila prikaz nekaterih bolj zanimivih slovenskih pomorskopravnih sodb3; 

 26. september  : okrogla miza z naslovom “O Piranskem zalivu, “dimnikih”, koridorjih in  
še o čem” na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za pomorstvo in promet. Uvodno predavanje 
je imel mag. Mitja Grbec, tajnik in član izvršilnega odbora društva4; 

 4. oktober  : na povabilo gospe Branke Neffat, predsednice Pravniškega društva Ljubljana, 
je  predsednik našega društva predaval  ljubljanskemu društvu na oktobrskem članskem 
srečanju  v  restavraciji  Turist  v  Ljubljani,  in  sicer  na  temo  “Prevozne  pogodbe:  od  
privilegijev prevoznikov k mednarodnemu varstvu potrošnikov”5;

1 M. Pavliha: Udeležba na 37. konferenci CMI, Pravna praksa, 7/2001 – 8.3., str. 32-33.
2 P. Vlačič: Dejavni v letu 2000, Pravna praksa, 11/2001 – 5.4., str. 34.
3 M. Pavliha, M. Grbec: Maritime Law, Jurisprudence and the Implementation of International Conventions into  
the Legal System of the Republic of Slovenia, Il diritto marittimo, Fascicolo III – luglio – settembre 2001,  str.  
1207-1217.
4 Glej npr. B. Šuligoj: Tudi Slovenija ima pomorske strokovnjake (Brodet s škarpeno), Delo, 28.9.2001, str. 7; B. 
Šuligoj:  Vse poti  vodijo k  arbitraži,  Delo,  28.9.2001,  str.  24;  D.  Koron,  B.  Ugrin:  O meji  emocionalno  in  
strokovno, Primorske novice, 28.9.2001, str. 3; B. Šuligoj: Kakšna arbitraža, kakšni sodniki?, Delo, 1.10.2001, 
str.  3;  A.  Gaube,  S.  Vogrič:  Arbitraža  prinaša  za  obe  državi  negotovost,  Dnevnik,  4.10.2001,  str.2-3; 
Piranskemu zalivu status notranjih voda, Primorski utrip, oktober 2001, str. 8-9; M. Zorman:  Ekvidistanca ali  
posebne  okoliščine,  Portorožan,  št.  10,  oktober  2001,  str.  11;  M.  Grbec:  O piranskem  zalivu,  “dimnikih”,  
koridorjih in še o čem…, Pravna praksa, 34/2001 – 8.11., str. 37-38.
5 B. Neffat: Prevozne pogodbe, Pravna praksa, 32-33/2001 – 25.10., str. 54-55.



 11. oktober  : na predlog izvršilnega odbora Društva za pomorsko pravo Slovenije je Zveza 
društev pravnikov Slovenije predsedniku društva podelila priznanje “Pravnik leta”6;

 24.  –  30.  oktober  :  obisk  prof.  dr.  Davida  J.  Attarda,  direktorja  IMO  International 
Maritime  Law  Institute  na  Malti.  Med  obiskom  smo  organizirali  svečani  občni  zbor 
društva v GH Emona v Portorožu, predavanje na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani  v 
okviru mednarodnega foruma in uvodno predavanje prof. Attarda na konferenci ICTS' 
2001, ki je potekala na ladji na poti iz Benetk do grškega Patrasa in nazaj7; 

 30. november  : društvo je za Luko Koper izvedlo  enodnevno strokovno izobraževanje o  
novem Pomorskem zakoniku.  Aktivno so sodelovali  predsednik  društva,  mag.  Andrej 
Pirš, mag. Mitja Grbec in Boris Jerman. Mag. Alenka Andrijašič je žal zbolela, prof. dr. 
Marko Ilešič pa se zaradi nenadnega potovanja v tujino izobraževanja ni mogel udeležiti8;

 december:    v zaključni fazi je oblikovanje  spletne strani društva (P. Vlačič). Društvo je 
ponovno  kandidiralo  svojega  predsednika  za  člana  izvršilnega  odbora  Mednarodnega 
pomorskega odbora (CMI).

II. Finančno poslovanje

Finančno poslovanje je opisanu v posebnem poročilu in ga bo predstavil blagajnik društva. Na 
tem mestu bi želel  poudariti  le to, da naše delo ne bi bilo možno, če nam ne bi finančno 
pomagali  naslednji  sponzorji  in  donatorji  društva,  brez  katerih  bi  bili  le  “mrtva  črka  na 
papirju”: 

 Adria Marine;
 Aris Trade;
 Casino Portorož;
 Inspect Ljubljana, predstavništvo Koper;
 Intereuropa;
 Ladjedelnica Izola;
 Pegaz International;
 Splošna plovba;
 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet;
 Zveza društev pravnikov Slovenije.

Vsem od srca hvala!

III. Razno 
6 M. Vukelić:  Pod žarometom: Marko Pavliha, Delo, 16.10.2001, str. 5;  Nagrade in priznanja Zveze društev  
pravnikov Slovenije,  Pravna praksa,  32-33/2001 – 25.10.,  str.  4-5;  M. Ilešič:  Pravniki  (tudi) zaslužijo javna  
priznanja,  Pravna  praksa,  31/2001  –  11.10.,  str.  3;  S.  Toplak:  Pravnik  leta  je  Marko  Pavliha,  Finance, 
12.10.2001,  str.  3;  Srečanje  pravnikov,  Primorske  novice, 12.10.2001,  str.  3; Čestitamo,  Portorižan  št.  10, 
oktober 2001, str. 3; I. Rosina: Intervju z dr. Markom Pavliho, Val navtika, november 2001, str. 68-69.
7 Častni član, Primorske novice, 2.11.2001, str. 8; M. Pavliha:  Veliki mož z majhnega otoka, Pravna praksa, 
34/2001 – 8.11., str. 41.
8 M. Grbec: O pomorskem zakoniku in še marsičem…, Pravna praksa, 1-2/2002 – 17.1., str. 52-53.
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V lanskem letu so naše članice in člani poskrbeli za marsikateri uspeh in tudi pri naraščaju 
niso skoparili.  Glede slednjega žal nimam več natančnega pregleda (?!), med drugimi, 
bolj umskimi dosežki pa bi želel omeniti  magisterije Patricka Vlačiča, Mitje Grbca in 
Tristana Škera. Pred dobrim tednom si je pred ime postavil zveneči “mag” tudi Siniša 
Lovrinčević, Boris Jerman pa je menda tik pred zdajci. Vsem iskrene čestitke!

IV. Okvirni načrti za leto 2002

 6. marec  : redni občni zbor društva;

 29. marec:   enodnevno strokovno izobraževanje za Luko Koper na temo “Pomorsko pravo 
EU”;

 april  : predstavitev magistrske naloge mag. Patricka Vlačiča o omejitvi ladjarjeve 
odgovornosti;

 10. maj  : skupščina Mednarodnega pomorskega odbora v Londonu (udeležil se jo bo 
predsednik društva);

 25. maj  : tradicionalni (tokrat) “sheep” piknik s predstavitvijo nove knjige predsednika 
društva z naslovom Prav(o) iz torkle;

 oktober  : predavanje o avstralskem pravnem sistemu in drugih vtisih z “down under” 
(predsednik društva);

 november-december  : okrepiti sodelovanje s hrvaškim in italijanskim društvom, morda 
organizirati skupno okroglo mizo ipd.

V Novi vasi, 6. marca 2002

prof. dr. Marko Pavliha

predsednik društva
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