DRUŠTVO ZA POMORSKO PRAVO
SLOVENIJE

MARITIME LAW ASSOCIATION OF
SLOVENIA

VABILO NA OKROGLO MIZO OB EVROPSKEM DNEVU POMORSTVA
IN OBELEŽITEV 20. OBLETNICE DPPS
Spoštovani!
Bliža se 20. maj 2012, evropski dan pomorstva, ki ga bomo v društvu tradicionalno obeležili z
mednarodno okroglo mizo o aktualni temi z naslovom Evropsko pomorsko pravo in politika:
Zaščita morskega okolja, varnost na morju, pristanišča in Jadransko morje.
Okrogla miza bo v petek, 18. maja 2012, s pričetkom ob 16.15, v prostorih Jahtnega kluba
Marine Portorož (Restavracija Marina), Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož (zagotovljeno bo
brezplačno parkiranje v Marini).
Na okrogli mizi, ki je umeščena kot uradni dogodek v agendo dogodkov Evropske komisije ob
evropskem dnevu pomorstva 2012, bomo v prvem delu obeležili 20. obletnico ustanovitve
samostojnega Društva za pomorsko pravo Slovenije. Slavnostna govornika bosta bivši
dolgoletni predsednik društva, prof. dr. Marko Pavliha, in član izvršnega odbora Mednarodnega
pomorskega odbora (CMI), dr. Giorgio Berlingieri. Slednji bo predstavil delo in trenutne
projekte te pomembne mednarodne pomorske organizacije, ki pod svojim okriljem združuje več
kot 50 nacionalnih društev za pomorsko pravo. V nadaljevanju bo Dr. Norman A. Martinez
Gutièrez (IMO IMLI, Malta) predstavil pomen Uredbe (ES) št. 392/2009 o odgovornosti
prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč, v luči nesreče potniške ladje Costa Concordia.
V drugem delu bomo spregovorili o vplivu evropskega prava in/ali nove evropske pomorske
politike na področju zaščite morskega okolja, varnosti na morju, pomorskih prevozov in
pristanišč. Prof. dr. Dorotea Ćorić (Pravna fakulteta Univerze na Reki) bo predstavila potek
prenosa evropskih in mednarodnih standardov s področja preprečevanje onesnaževanja z ladij v
pravni red Republike Hrvaške, dr. Boris Jerman (Luka Koper d.d.) pa vpliv predlagane evropske
direktive na podeljevanje koncesij v pristaniščih. Govora bo med drugim še o novi Mednarodni
konvenciji o začasni zaustavitvi ladij iz leta 1999, ki je na mednarodnem nivoju stopila v veljavo
v letu 2011, predvsem v luči Uredbe (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter
izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah ter o evropskih pravilih (direktivi)
o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve.
Okrogle mize se bodo udeležili domači in tuji pravni strokovnjaki, predstavniki CMI in
italijanskega, hrvaškega in malteškega društva za pomorsko pravo ter drugi ugledni gosti.
Dogodek je podprla Luka Koper d.d. v okviru sklada 'Živeti s pristaniščem'.
V pričakovanju našega srečanja vas prisrčno in seveda pomorsko pozdravljamo.
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