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Ministrstvo za promet izdaja na podlagi prvega odstavka 31. clena Zakona o drustvih (Uradni
list RS, st. 61/06 in 58/09) na vlogo stranke Drustvo za pomorsko pravo Slovenije, Pot
pomorscakov 4, Portoroz, ki jo zastopa Mitja Grbec, v upravni zadevi podelitve statusa drustva,
ki deluje v javnem interesu, naslednjo

O D L O C B O

Vloga Drustva za pomorsko pravo Slovenije, Pot pomorscakov 4, Portoroz, za podelitev statusa
drustva, ki deluje v javnem interesu, se zavrne.

O b r a z l o z i t e v :

Ministrstvo za notranje zadeve je v pristojno resevanje odstopilo Ministrstvu za promet vlogo
Drustva za pomorsko pravo Slovenije, s katero je to drustvo zaprosilo za podelitev statusa
drustva v javnem interesu. Iz 5. cl. Statuta drustva za pomorsko pravo Slovenije z dne
10.10.2007 (v nadaljevanju: statut) izhaja, da je namen drustva delovati na podrocju
pomorskega prava. Ministrstvo za promet opravlja skladno z 38. cl. Zakona o drzavni upravi
(Uradni list RS, st. 113/05-UPB4 in 48/09) naloge med drugim tudi na podrocju pomorskega
prometa. Glede na navedeno je Ministrstvo za promet, skladno s 1. odst. 31. cl. Zakona o
drustvih (Uradni list RS, st. 61/06 in 58/09, v nadaljevanju: ZDru) v zvezi z 38. cl. Zakona o
drzavni upravi, pristojno za odlocanje v predmetni zadevi in je vsebinsko odlocilo o vlogi
drustva.

Drustvo je vlogi in dopolnjeni vlogi prilozilo naslednje listine:
statut drustva z zadnjo spremembo z dne 10.10.1997,
predstavitev drustva, objavljeno na spletni strani drustva,
Program Drustva za pomorsko pravo Slovenije za obdobje 2008 - 2012,
Program Drustva za pomorsko pravo Slovenije za leto 2010,
Porocilo o delu Drustva za pomorsko pravo Slovenije v letu 2009,
Porocilo o delu Drustva za pomorsko pravo Slovenije v letu 2010,

- Podatke iz bilance stanja na dan 12/2008 in 31.12.2009 in
Seznam clanov pravnih in fizicnih oseb.

Ministrstvo za promet (v nadaljevanju: upravni organ) je po uradni dolznosti pridobilo iz uradnih
evidenc:

podatke o drustvu, ki so objavljeni na spletni strani AJPES,
- letni porocili drustva za leti 2008 in 2009,

podatke o registraciji drustva, ustanoviteljih, zastopnikih drustva in
kopijo veljavnega temeljnega akta iz zbirke listin.



Skladno s 1. odst. 30. cl. ZDru se drustvu lahko podeli status drustva, ki deluje v javnem
interesu, ce deluje na podrocju kulture, vzgoje in izobrazevanja, zdravstvenega varstva,
socialnega varstva, izvajanja druzinske politike, varstva clovekovih pravic, varstva okolja,
varstva zivali, sporta, obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrecami, gospodarstva,
kmetijstva, gozdarstva, veterinarstva ali prehrane, zunanjih zadev, razvoja demokracije all na
drugih podrocjih, ce njihovo delovanje presega interese njegovih clanov in je splosno koristno.

Iz 5. cl. statuta drustva izhaja, da je namen drustva preucevanje in pospesevanje razvoja
pomorskega prava, sodelovanje z drzavnimi organi pri oblikovanju in sprejemanju predpisov s
podrocja pomorskega prava in sodelovanje pri mednarodni unifikaciji pomorskega prava.
Dejavnost Drustva za pomorsko pravo Slovenije, kot izhaja iz njegovega statuta, torej ni izrecno
navedena med dejavnostmi, ki so nastete v 1. odst. 30. cl. ZDru, zato je bilo treba ugotoviti ali
delovanje drustva na podrocju pomorskega prava presega interese njegovih clanov in je
splosno koristno.

Skladno z 2. odst. 30. cl. ZDru se drustvu podeli status drustva v javnem interesu, ce izpolnjuje
naslednje splosne pogoje:
- da njegovi ustanovitelji in clani niso pravne osebe javnega prava;
- da ima dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v temeljnem aktu;
- da je registrirano in deluje najmanj dve leti pred vlozitvijo vloge za pridobitev statusa;
- da je sredstva zadnji dve leti pretezno uporabljalo za opravljanje te dejavnosti ter da je redno
izvajalo programe, projekte ali druge aktivnosti za uresnicevanje namena in ciljev, ki so v
javnem interesu;
- da ima izdelane programe bodocega delovanja;
- da lahko izkaze pomembnejse dosezke svojega delovanja.

Kot je ze navedeno zgoraj, iz statuta drustva izhaja, da se drustvo zavzema za preucevanje in
razvoj pomorskega prava. Razvoj pomorskega prava ima lahko pozitivne ucinke na varnost
plovbe in s tem varnost cloveskih zivljenj ter okolja in razvoj pomorstva kot gospodarske
panoge, kar je glede na programske dokumente (Resolucija o pomorski usmeritvi Republike
Slovenije, Uradni list US, st. 10/91 in Resolucija o nacionalnem programu razvoja pomorstva
Republike Slovenije Uradni list RS, st. 87/10) v javnem interesu.

Drustvo je vlogi med drugimi listinami prilozilo Porocilo o delu Drustva za pomorsko pravo
Slovenije v letu 2009 in Porocilo o delu Drustva za pomorsko pravo Slovenije v letu 2010. V
navedenih porocilih so navedeni posamezni najpomembnejsimi dogodki drustva. Za nekatere
dogodke, ki jih je drustvo navedlo v porocilih ze zaradi njihove vsebine ni moc oceniti, da so v
javnem interesu (kot npr. interni sestanki in druzabna srecanja ali udelezbe predstavnikov
drustva na javnih dogodkih). Za druge dogodke kot so npr. okrogle mize, pa ni razvidno, da so
vsebinsko prispevali k razvoju pomorskega prava in s tem pomorskega prometa, ter zato ni
mogoce oceniti, da so javnem interesu in da presegajo interes clanov drustva. Na podlagi
navedb drustva torej ni razvidno, da je drustvo tudi dejansko redno izvajalo programe, projekte
ali druge aktivnosti za uresnicevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu. Drustvo namrec
ni pokazalo, da so navedeni dogodki prispevali k razvoju pomorskega prava, tako da presegajo
interese clanov drustva.

Ker torej na podlagi predlozenih porocil drustva ne izhaja, da je drustvo opravljalo dejavnosti v
javnem interesu, tudi ni mozno ugotoviti, da je sredstva zadnji dve leti pretezno uporabljalo za te
dejavnosti. Glede na navedeno pristojni organ ugotavlja, da drustvo ne izpolnjuje splosnega
pogoja iz cetrte alineje 2. odst. 30. cl. ZDru.

Drustvo je v vlogi navedlo svoje clanstvo v mednarodni nevladni organizaciji CMI, sodelovanje
pri nastajanju Pomorskega zakonika, uresnicevanje bistvenih ciljev opredeljenih v Resoluciji o
pomorski usmeritvi, odzivanje na in ukvarjanje z vprasanji pomorskega prava in prava morja, ter
organiziranje dogodkov in udelezba clanov drustva na pomembnejsih dogodkih s podrocja



pomorstva, ki so podrobneje navedeni v porocilih o delu drustva. Upravni organ je moral
ugotoviti all je drustvo izkazalo pomembnejse dosezke svojega delovanja. Dogodek ali
udelezba na nekem dogodku, sama po sebi ne moreta biti dosezek v smislu ZDru, ce to ne
prispeva k razvoju pomorskega prava. Clanstvo drustva v nevladni organizaciji Comite Maritime
International, ki deluje na podrocju razvoja pomorskega prava, brez izkazanih dosezkov
drustva v tej organizaciji, tudi ne more biti ze samo po sebi dosezek. Pomorski zakonik je bil
sprejet ze leta 2001 in je nastajal ze pred desetimi leti. Pripombe drustva na kasnejse
spremembe Pomorskega zakonika niso bile bistvene oziroma take, da bi vplivale na njegovo
vsebino. Upravni organ tako ugotavlja, da drustvo tako ni izpolnilo splosnega pogoja iz seste
alineje 2. odst. 30. cl. ZDru, ki doloca, da mora drustvo izkazati pomembnejse dosezke svojega
delovanja.

Glede na zgoraj ugotovljeno ima Drustvo za pomorsko pravo Slovenije dejavnost v javnem
interesu sicer zapisano v svojem statutu, vendar s svojo dejavnostjo v zadnjih dveh letih ni
pokazalo, da dejansko prispeva k temu javnemu interesu. Drustvo s predlozenimi listinami ni
izkazalo pomembnejsih dosezkov svojega delovanja, torej svojih prispevkov k razvoju
pomorskega prava in s tern pomorskega prometa. Udelezbe na javnih dogodkih, clanstvo v
nevladni organizaciji in okrogle mize so sicer lahko v interesu clanov drustva, vendar je za
odlocitev v tej zadevi, skladno s 1. odst. 30. cl. ZDru treba ugotoviti, ali dejavnost drustva
presega interese clanov drustva in je splosno koristna. Drustvo ni pokazalo, da bi njegova
dejavnost v preteklih letih tudi dejansko vplivala na razvoj pomorskega prava in s tern
pomorskega prometa, zato ni moc ugotoviti, da dejavnost drustva presega interese njegovih
clanov in da je splosno koristna.

Glede na zgoraj navedeno je upravni organ ugotovil, da drustvo ne izpolnjuje pogoja iz 1. odst.
30. cl. ZDru, ker njegova dejavnost ne presega interesov njegovih clanov, in cetrte ter seste
alineje 2. odst. 30. cl. ZDru, ker ni redno izvajalo programov, projektov ali drugih aktivnosti za
uresnicevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu in ker ni izkazalo pomembnejsih
dosezkov svojega delovanja. Ker drustvo torej ne izpolnjuje zakonskih pogojev, je upravni organ
vlogo drustva zavrnil in odlocil, kot izhaja iz izreka te odlocbe.

PRAVNI POUK:
Zoper to odlocbo je dovoljena pritozba na Vlado Republike Slovenije v 15 dneh od njene
vrocitve. Pritozba se vlozi pisno ali da ustno na zapisnik pri Ministrstvu za promet, Direktorat za
pomorstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana.

Taksa 17,73 evrov po tarifnih stevilkah 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS st.
42/2007-UPB3, 126/2007 in 88/10)je placana.

Postopek vodila:

leneralni direktor
orstvo

Po pooblastilu ministra,
st. 021-20/2008/15-0021383

Stanislav Pavlic
GENERALNI SEKRETAR



Osebno vrociti (ZUP):
- Drustvo za pomorsko pravo Slovenije, Pot pomorscakov 4, 6320 Portoroz

Vloziti:
- zbirka dokumentarnega gradiva.
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