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Predlog za podelitev priznanja prof. dr. Marku Pavlihi za delo v Zvezi 

društev pravnikov Slovenije ali njenih članov  

 
 

Spoštovani ! 

 

Na podlagi sklepa izvršnega odbora Društva za pomorsko pravo Slovenije 

(DPPS), z dne 29. avgusta 2011, ter javnega razpisa za predlaganja kandidatov za 

priznanja in nagrade Zveze društev pravnikov Slovenije, objavljenega v reviji Pravna 

Praksa, dne 21. julija 2011, Društvo za pomorsko pravo Slovenije predlaga, da se 

dolgoletnemu predsedniku Društva in članu izvršnega odbora Zveze društev pravnikov 

Slovenije, prof. dr. Marku Pavlihi, podeli priznanje za  delo v Zvezi društev pravnikov 

Slovenije ali njenih članov. Predlog utemeljujemo z dvajsetletnim neprekinjenim 

delom prof. dr. Marka Pavlihe v Društvu za pomorsko pravo Slovenije in dolgoletnim 

delom v  Zvezi društev pravnikov Slovenije.  Prepričani smo, da je prof. dr. Marko 

Pavliha odločilno pripomogel k uveljavitvi in prepoznavnosti  Društva za pomorsko 

pravo Slovenije ter slovenske pravne stroke tako doma kot v tujini.   

  

Prof. dr. Marko Pavliha je že v začetku decembra 1991, v času svojega 

študijskega bivanja v Kanadi, predlagal tedanjemu vodji društva za pomorsko pravo 

(sekcije Koper v okviru bivšega Jugoslovanskega društva), da skliče sejo, na kateri je 

bila med drugim že vnaprej obravnavana včlanitev bodočega novega društva v 

Mednarodni pomorski odbor (Comité Maritime International–CMI). Le dan po 

mednarodnem priznanju samostojne Republike Slovenije je bilo 16. januarja 1992,  na 

pobudo prof. dr. Marka Pavlihe,  v Portorožu ustanovljeno prvo samostojno, 

neodvisno, slovensko Društvo za pomorsko pravo, kjer je bil prof. dr. Marko Pavliha 

imenovan za koordinatorja dela društva. Konec leta 1993 je  bil prof. dr. Marko 

Pavliha glavni pobudnik in je odločilno pripomogel k  sprejemu  Društva za pomorsko 

pravo Slovenije v Mednarodni pomorski odbor (CMI).   CMI je posebna nevladna 

organizacija,  ki združuje več kot petdeset nacionalnih društev za pomorsko pravo.  

Članstvo DPPS v CMI je bilo tudi eno izmed prvih članstev slovenskega društva  v 

mednarodni nevladni organizaciji.  

  



Profesor Marko Pavliha je bil nato leta 1997 izvoljen za predsednika Društva za 

pomorsko pravo Slovenije ter je navedeno funkcijo z zavzetostjo in neomajnim 

navdušenjem opravljal do leta 2004. V tem obdobju je Društvo za pomorsko pravo 

doseglo zavidljivo mednarodno prepoznavnost, o čemer priča tudi imenovanje prof. dr. 

Marka Pavlihe za titularnega člana CMI  ter v letu 2004 njegova izvolitev na prestižni 

položaj generalnega sekretarja CMI.  Prof. dr. Marko Pavliha je bil med drugim leta 

2002  kandidat Republike Slovenije za sodnika Mednarodnega sodišča za pravo morja 

v Hamburgu (ITLOS), leta 2001 pa je na dnevih slovenskih pravnikov prejel nagrado 

za pravnika leta 2001.  Ne glede na njegove številne obveznosti, ki sta jih kasneje 

terjala položaja ministra za promet ter podpredsednika Državnega zbora Republike 

Slovenije,  je tudi v obdobju  2004-2008 sodeloval pri delu Društva kot član izvršnega 

odbora. Leta 2008  je bil ponovno izvoljen na mesto  predsednika Društva za 

pomorsko pravo Slovenije.  

  

  S svojim strokovnim delovanjem, s številnimi objavljenimi deli,  z vpetostjo v 

različna okolja ter široko prepoznavnostjo med pravniki v slovenskem in 

mednarodnem prostoru, je prof. dr. Marko Pavliha nesebično pomagal pri 

uresničevanju ciljev Društva za pomorsko pravo  in pri njegovem povezovanju s širšim 

pravniškim okoljem in sorodnimi tujimi društvi.  V Zvezi društev pravnikov že nekaj 

mandatov deluje kot član izvršnega odbora, vseskozi pa tudi sodeluje pri organizaciji 

in izvedbi dnevov slovenskih pravnikov. S svojo strokovnostjo in ugledom v 

pravniških in gospodarskih krogih je pomembno vplival na uveljavitev Društva in 

pravniške stroke v lokalnem in širšem okolju.  Vseskozi je tudi skrbel, za tesno 

povezovanje med Pravno fakulteto (UL), Fakulteto za pomorstvo in promet (UL)  in 

Društvom za pomorsko pravo. Med drugim je bil tudi pobudnik akcije, da  Društvo  za 

pomorsko pravo Slovenije pridobi status društva v javnem interesu.  

  

S  svojim nalezljivim navdušenjem in energijo je  prof. dr. Marko  Pavliha k 

delovanju v DPPS pritegnil mnogo pravnikov in jih s svojim zgledom motiviral za 

delo v Društvu. Ves čas si je prizadeval za to, da so se v Društvo vključevali mlajši 

kolegi in da so prevzemali vidnejše funkcije. Slednjim je konec leta 2010 tudi uradno 

prepustil krmilo, čeprav še vedno aktivno sodeluje pri vseh aktivnostih.  

  

Na podlagi navedenega Društvo za pomorsko pravo Slovenije predlaga, da se 

prof. dr. Marku Pavlihi podeli priznanje  za delo v Zvezi društev pravnikov Slovenije 

ali  njenih članov. 

  

     Z odličnim spoštovanjem. 

                                                                                              Za IO DPPS: 

  

                                                                              Dr. Mitja Grbec, predsednik društva 

 

 

Priloga: 

- Prof. dr. Marko Pavliha (CV) 

 



 


