
Predgovor

Pri pisanju predgovora za zbirko del nekega delovnega življenja, pa čeprav so bila ta 

dela  tudi  pravna  (torej  bližje  razumu  kot  srcu),  se  lahko  le  s  težavo  izognete  čustvom, 

povezanih z vašo osebno izkušnjo človeka, njegovega dela in časovnega konteksta. Pa sem 

pomislil,  zakaj  pa  bi  se?  Dela  govorijo  sama  zase  in  jih  lahko  bralec  sam oceni,  jaz  pa 

govorim o človeku, ki stoji za njimi in o tem, kako ga je doživela moja generacija. Zakaj bi 

potem bežali od čustev?

Prof.  Ivkovića  sem  najprej  doživel  kot  pripadnik  generacije,  ki  je  gradila  na 

zgodovinski tradiciji in s tem uspela dvigniti znanost o pomorskem pravu in pomorsko pravno 

prakso na najvišjo mednarodno raven. To generacijo je vodil prof. Brajković, ki je s svojimi 

raziskovanji o zgodovini pomorskega prava na tem področju najprej ustvaril temelje in okvir 

za proučevanje pomorskega prava, nato pa ustanovil prvo neodvisno katedro za pomorsko in 

prometno pravo na Fakulteti v Zagrebu. Ta katedra je postala jedro za razvoj in promocijo 

znanosti  o  sodobnem pomorskem pravu.  Bogata  pomorsko-pravna dediščina,  avtoriteta  in 

navdušenje  prof.  Brajkovića  in  njegovih  sodelavcev  so  pred  pravnike  postavili  visoke 

kriterije,  in od njih zahtevali,  da znanost o pomorskem pravu in pomorsko-pravno prakso 

razvijejo do ravni najboljših svetovnih standardov. Torej, do tiste ravni, na kateri je bila v 

mestih  vzhodne obale  Jadrana od srednjega veka,  ko je  bila  al  pari  z najpomembnejšimi 

pomorskimi centri na svetu.

Prof. Ivković je izpolnil te visoke kriterije in se pridružil tej mali skupini navdušencev, 

ki dela s pomorskim pravom ni dojemala kot rutinsko delo, temveč kot življenjsko poslanstvo 

in veselje. Ob profesorjih je bilo tu še nekaj sodnikov in zaposlenih v pomorski industriji.  

Vloga prof. Ivkovića v raziskovanju in spodbujanju pomorskega prava znotraj te skupine je še 

zlasti zaznamovana z njegovo srečno povezavo teorije in prakse. Kot vodja pravne službe v 

ladjarskem podjetju Splošna plovba iz Pirana in kot odvetnik na Reki je imel vpogled tudi v 

pomorsko-pravno prakso ter je iz nje pridobival izkušnje, medtem ko je kot profesor na Višji 

pomorski šoli v Piranu ter kot pravni pisatelj proučeval in razvijal teorijo pomorskega prava. 

Poleg  tega  je  kot  član  društva  za  pomorsko  pravo  in  član  delegacij  na  mednarodnih 

konferencah pridobival izkušnje pri razvoju mednarodnih instrumentov.



Kar je še posebej sprožalo občudovanje med nami iz mlajše generacije, je visoka raven 

znanja in praktičnih dosežkov, ki jih je ta razmeroma majhna skupina uspela doseči v ne prav 

idealnih pogojih. Namreč, takratno socialistično gospodarstvo je bilo - zlasti v pomorstvu - 

vključeno v svetovni trg, medtem ko sta pravna teorija in zakonodaja s svojimi posebnostmi 

nekoliko odstopala od splošno sprejetih pravnih institutov. Tako so bili lastništvo, hipoteka, 

privilegiji na ladji itd. opuščeni, in tako je bilo treba z nekaterimi novimi pravnimi instituti 

vgraditi klasično vsebino, potrebno za delovanje tržnega gospodarstva. Takratni pravniki so 

morali najti rešitve za uporabo mednarodnih standardov v takšni situaciji.

Lahko  si  samo  predstavljamo,  do  kakšnega  olajšanja  je  prišlo  pri  tujih 

gospodarstvenikih - bili so P & I zavarovatelji, kupci ladij ali lastniki blaga - če so lahko za 

posel ali dogodek v socialistični državi angažirali odvetnika Ivkovića, katerega strokovnost, 

znanje tujih jezikov, spretnost, natančnost in vestnost je bila na najvišji možni ravni in je 

omogočala doseganje rešitev, analognih standardni mednarodni praksi. Tudi njegova udeležba 

na mednarodnih konferencah, tako skozi delo kot tudi skozi neformalno druženje s tujimi 

kolegi, je pustila pečat kakovosti stroke in znanja. Nobenega dvoma ni, da je katerikoli od 

vodilnih svetovnih strokovnjakov, ki bi podlegel stereotipu negativne zahodne propagande o 

socializmu (ki je bila prisotna v času hladne vojne med Vzhodom in Zahodom), kmalu ostal 

prijetno  presenečen,  ko  je  odkril,  da  kolega  iz  majhne  države  z  eksotičnim  politično  - 

gospodarskim sistemom dobro ve, o čem se govori, in da je v vsem al pari z zahodnjaki iz 

velikih pomorskih centrov. On in njegova generacija so našemu pomorskemu pravu ustvarili 

velik ugled v svetu.

Ko  sem  kot  mlad  odvetnik  šele  vstopal  v  ta  svet,  sem  neizmerno  občudoval  to 

generacijo, ki nam je bila vzor. Nekatere od njenih članov sem najprej srečeval kot imena 

avtorjev v strokovni literaturi, ki smo jo požirali, nato z omembami in anekdotami starejših 

kolegov, dokler jih na koncu nismo srečali  osebno. Dogodek, pomemben za to pisanje, je 

izgledal  takole.  Nekega jutra  sem kot  zastopnik  toženega  ladjarja  sedel  v  sodno dvorano 

takratnega  Gospodarskega  sodišča  na  Reki.  Sodnik  je  na  začetku  zaslišanja  med  drugim 

narekoval v zapisnik, … za tožečo stranko  Đorđe Ivković-a, odvetnika iz Reke …“. Lahko si 

mislite, kakšna trema me je zajela. Tu mi pride na misel lepa vzporednica. Znani ekonomist 

John Kenneth Galbraith je srečanje z legendo svoje stroke, Johnom Maynardom Keynesom 

(ki je vdrl v pisarno takrat mladega ekonomista) opisal z besedami: „Kot bi vaškemu župniku 

prišel na obisk Sv. Peter“.



Kar želim poudariti v tem predgovoru, je posebna vloga prof. Ivkovića, za katero niti 

ne vem, koliko se je on sam zaveda.  Prof. Ivković je vsestranski.  Teoretik,  ki prispeva k 

raziskavam  in  razvoju  pomorskega  prava;  profesor,  ki  piše  sprejemljive  in  razumljive 

učbenike in uči študente; pravnik, ki rešuje konkretne primere, bodisi v vlogi predstavnika 

ladjarja ali odvetnika; nastopa kot izvedenec pred tujimi sodišči; je predstavnik društva za 

pomorsko pravo ali države v mednarodnih forumih ... Povsod daje velik doprinos. Vendar pa 

je največji dosežek, ki izhaja iz njegovega skupnega dela, da je s svojim delom postal vzor 

mlajšim.

Generacije, ki so sledile, so imele nekoga, od katerega so se lahko učile in ki so ga 

lahko posnemale. To je največji dosežek. To je tisto, kar ostaja in živi skozi nove generacije.  

Če ste mladim dali cilj, jim pokazali smisel dela, če ste jim postavili kriterij, ki ga morajo 

doseči in s katerim se lahko izmerijo, in jim ob vsem tem pokazali, kako se lahko v tem uživa, 

če se dela z ljubeznijo, strastjo in navdušenjem, potem ste pomagali,  da plamen vneme in 

ustvarjalnosti  ne  bo  ugasnil,  temveč  se  bo,  kot  olimpijski  plamen,  prenašal  naprej  na 

prihajajoče generacije in se koristil za razsvetljevanje poti predanega dela in veselja v poslu. 

Zavest, da ste sodelovali pri prenašanju plamena in prispevali k napredku z navdihovanjem 

prihajajoče generacije, kateri ste dali obvezo, da iz nje na enak način izhaja nova generacija, 

je največje zadovoljstvo, ki si ga človek lahko želi.  Menil sem, da je to treba povedati  v 

predgovoru k temu zborniku, ker je tudi to del življenjskega dela, in se je treba v tej knjigi 

najti tudi skozi nekoliko čustven predgovor.
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