Poročilo o delu Društva za pomorsko pravo Slovenije
v letu 2011

Članstvo:
Društvo ima 80 fizičnih članov in 14 korporacijskih članov (31.12.2011). Korporacijski člani
so: Adria Cargo Koper d.o.o., Adriatic Slovenica d.d., Banka Koper d.d., Bluemarine d.o.o.,
Interagent d.o.o., FondaSi d.o.o., Okolje Piran d.o.o., Marina Portorož d.d., Luka Koper d.d.,
Piloti d.o.o., Sava RE d.d., Splošna plovba d.o.o., Zavarovalnica Maribor d.d., Zavarovalnica
Tilia d.d., Zavarovalnica Triglav d.d..

Prepoznavnost društva:
V letu 2011 je društvo pripravilo novo spletno stran (http://www.dpps-mlas.si) iz katere je
možen tudi neposreden dostop na FB stran društva.
Najpomembnejši projekti in dejavnosti :

Januar 2011: Srečanja predsednika DPPS, dr. Mitja Grbca in nekaterih članov IO z vodstvom
korporacijskih članov: Adria Cargo Koper d.o.o., Luka Koper d.d., Piloti
d.o.o., Okolje d.o.o., Bluemarine d.o.o., Splošna plovba d.o.o., Marina
Poertorož d.o.o. V naslednjih mesecih se je podpredsednica društva, ga.
Margita Selan Voglar srečala še s predstavniki zavarovalnic AdriaticSlovenica,
ZM, Tilia in Zavarovalnice Triglav.
Prijava (okrogla miza ob evropskem dnevu pomorstva) na razpis Luke Koper
(Živeti s pristaniščem). Dogodek je bil na razpisu izbran in sofinanciran v
znesku 1.000 EUR.
Objava okvirnega programa dela DPPS za leto 2011 na spletnih straneh
Mednarodnega pomorskega odbora (CMI).

3. februar:

Uradni sestanek med člani IO DPPS (Grbec, Jerman, Rodica) in ministrom za
promet, doc. dr. Patrickom Vlačičem v prostorih Ministrstva za promet.

17. februar:

Občni zbor DPPS, izvolitev novega blagajnika (ga. Nataša Šker) in potrditev
poročila o delu in finančnega poročila za leto 2011
Predavanje podpredsednika malteškega društva za pomorsko pravo in
uglednega pomorsko pravnega odvetnika, dr. Ivana Velle na temo financiranje
nakupa ladij (Recent developments on the ship financing market) .

3. marec:

Udeležba podpredsednice DPPS, Margite Selan Volgar na okrogli mizi
ljubljanskega pravniškega društva. Sestanek s predsednico Branko Neffat in
dogovor o nadalnjem sodelovanju.

7. marec:

Udeležba predsednika DPPS, dr. Mitje Grbca in članov IO DPPS, dr. Borisa
Jermana in mag. Jane Rodice na uradni proslavi ob dnevu pomorstva v
portoroškem Avditoriju.

9. marec:

Udeležba člana 'razširjenega' IO, prof. dr. Marka Pavlihe na skupščini
Mednarodnega Propeller Kluba pristanišča Koper.

16. marec:

Sestanek predsednika DPPS, dr. Mitja Grbca z mag. Robertom Turkom (Zavod
za varstvo naravne dediščine) glede organizacije okrogle mize ob priliki
'Evropskega dneva pomorstva 2011' in možnostih nadaljnjega sodelovanja.

15. april :

Organizacija okrogle miza o preteklih in načrtovanih spremembah
Pomorskega zakonika RS, ki pa je bila žal zaradi zadržanosti ministra dr.
Patricka Vlačiča v zadnjem trenutku odpovedana

5. maja :

Udeležba podpredsednice društva, Margite Selan Voglar, na predavanju
ljubljanskega pravniškega društva (predavanje ga. Vlaste Nusdorfer).

19. maj:

Udeležba predsednika društva, dr. Mitje Grbca, generalnega sekretarja,
dr. Borisa Jermana in gosta DPPS, dr. Normana Martineza (IMO IMLI, Malta),
na predstavitvi študije 'Vpliv pristaniške dejavnosti na nacionalno
gospodarstvo', avtorja prof. dr. Jožeta P. Damijana. Dogodek je organiziral
Propeller klub pristanišča Koper.

20. maj:

Okrogla miza ob evropskem dneva pomorstva, s sodelovanjem uglednih
domačih in tujih strokovnjakov in predstavnika Evropske komisije.
Predstavitev knjige 'Limitation of Liability in International Maritime
Conventions' avtorja Normana A. Martineza Gutiereza (Routledge,
London/New York, 2010). Pogostitev udeležencev z večerjo v Marini Portorož.
Glej povezavo: http://www.dpps-mlas.si/evropski-dan-pomorstva-2011/

9. junij:

Sodelovanje predsednika in generalnega sekretarja DPPS na klubskem večeru
Propeller kluba pristanišča Koper (predstavitev knjige prof. dr. Marka Pavlihe:
Nismo rojeni le zase).

Junij 2011:

Priprava prispevkov z okrogle mize ob Evropskem dnevu pomorstva in objava
v elektronskem zborniku: http://www.dpps-mlas.si/evropski-dan-pomorstva2011/. Funkcijo 'urednika' opravil predsednik društva, dr. Mitja Grbec.

Julij 2011:

Izdelava nove spletne strani društva na domeni
http://www.dpps-mlas.si.

11. avgust:

Sestanek izvršnega odbora DPPS (Grbec, Šker, Selan Voglar) s predstavniki
GZS in OZS glede možnosti sodelovanja DPPS pri izvedbi izobraževanj s
področja korporacijskega, delovnega in prevoznega prava (vključno z
transportnimi zavarovanji). Priprava programov in ponudb za izobraževanje za
cestne prevoznike in/ali špediterje in agente.

29. avgust:

Korespondenčna seja IO DPPS na kateri je bil sprejet sklep, da se bivšega
dolgoletnega predsednika društva, prof. dr. Marka Pavliho predlaga za
Priznanje za delov zvezi društev pravnikov Slovenije in njenih članih. Priprava
predloga.
Glej
povezavo:
http://www.dpps-mlas.si/wpcontent/uploads/2011/10/Prof.-Marko-Pavliha-priznanje.pdf.
V
mesecu
septembru 2011 je izvršni odbor Zveze društev pravnikov Slovenije sprejel
sklep, da se omenjeno priznanje podeli prof. dr. Marku Pavlihi.

16. september: Organizacija okrogle mize o 'odgovornosti lastnikov plovil in (ustreznih)
jahtnih zavarovanjih'. Dogodek je bil izveden v sklopu jesenskega
navtičnega sejma v Marini Portorož.
Okrogli mizi je sledil tradicionalni 'ribji piknik' DPPS na barki 'Resnik'.
26-27 september: Sodelovanje predsednika in generalnega sekretarja društva na skupščini in
konferenci CMI v Oslu. Sestanki z vodstvom CMI ter ostalih društev.
Sodelovanje dr. Mitja Grbca na neformalnem sestanku predsednikov
društev članov CMI.

12. oktober:

Sodelovanje predsednika društva na slovesnosti ob otvoritvi Dnevov
slovenskih pravnikov 2011, kjer je bila bivšemu dolgoletnemu predsedniku
DPPS, prof. dr. Marku Pavlihi, podeljeno Priznanje za delo v Zvezi
društev pravnikov Slovenije in njenih članov.

19. oktober 2011: Sodelovanje članov IO, dr. Borisa Jermana in Jane Rodica na posvetovanju
Propeller kluba pristanišča Koper (Pomorski zakonik v praksi).

27. oktober 2011: Objava ter posredovanje pripomb DPPS Ministrstvu za promet , na
predlog sprememb Pravilnika o pomorski pilotaži. Glej povezavo:
http://www.dpps-mlas.si/wp-content/uploads/2011/10/Pripombe-DPPS-napredlog-sprememb-Pravilnika-o-pomorski-pilotazi-25.10.2010.pdf.
November 2011: Sklenitev dogovora s Hrvaškim društvom za pomorsko o sodelovanju pri
izdaji 'Zbrana dela - Sabrana dela odv. Đorđa Ivkoviča'. Začetek urejanja
tekstov. Odgovorni osebi (urednika): Dr. Mitja Grbec (DPPS) in prof. dr.
Jasenko Marin (HDPP, PF Univerza v Zagrebu).
6. december 2012: Občni zbor DPPS in izvolitev novega nadzornega odbora DPPS v sestavi:
Mirko Kovačevič, Peter Mahnič in Pardo Moric.
Sledilo je 'pozno Martinovanje in zgodnje silvestrovanje' DPPS.

Portorož, 6.2.2012
Predsednik društva:
Dr. Mitja Grbec

