skupaj s Katedralo svobode, Novo univerzo in
Katoliškim inštitutom

vabi na
POSVET
V ČAST IN SPOMIN PROF. DR. LOVRU ŠTURMU
v torek, 25. januarja 2022, ob 17. uri
dvorana Državnega sveta, Ljubljana, Šubičeva 4
Lovro Šturm, slovenski pravnik in politik, (* 19. maj 1938, Ljubljana, † 2.
december 2021, Ljubljana) je pomembno prispeval k vzpostavitvi in
ustanovitvi slovenske države. V času med 25. junijem in 19. decembrom
1998 je bil ustavni sodnik ter od 25. aprila 1997 do 30. oktober 1998
predsednik Ustavnega sodišča Slovenije. Med 7. junijem in 30. novembrom
2000 je bil minister za šolstvo in šport Republike Slovenije. Med 3.
decembrom 2004 in 21. novembrom 2008 je bil minister za pravosodje
Republike Slovenije. Od novembra 2011 do januarja 2016 je bil predsednik
Zbora za republiko. Njegova dediščina na področju človekovih pravic je
pomembna za slovenski pravni sistem, kar želimo osvetliti na posvetu
namenjenemu v njegovo čast in spomin.
France Cukjati l.r.
predsednik Zbora za republiko
Zaradi razmer v zvezi z epidemijo covid-19 je vstop v stavbo parlamenta omejen in
mogoč izključno za sodelujoče goste in referente ob obveznem upoštevanju pogojev
PCT. Dogodek se bo snemal in ga boste lahko vsi zainteresirani spremljali v živo na
povezavi https://drzavnisvet.si/. Posnetek bo dostopen na spletni strani Državnega sveta.

PROGRAM
16.30 – 17.00
SPREJEM UDELEŽENCEV
17.00 – 17.05
OTVORITEV POSVETA
Dr. Ivan Štuhec
17.05 – 17.15
UVODNI POZDRAV
Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
France Cukjati, predsednik Zbora za republiko
17.15 – 18.35
PREDSTAVITVE
Dr. Andrej Naglič
O osebnosti dr. Lovra Šturma
Dr. Peter Jambrek – v imenu Katedrale svobode
Žrtve treh evropskih totalitarizmov in vprašanje sprave
Dr. Anton Stres – v imenu Katoliškega inštituta
Verska svoboda in prispevek dr. Lovra Šturma
Dr. Matej Avbelj – v imenu Nove univerze
Omejitev oblasti in prihodnost Evropske unije.
Jan Zobec
Sodstvo kot garant ali grobar pravne države
Zvjezdan Radonjić
Ustavna presoja povojnega časa
Dr. Blaž Ivanc
Šturmove epistole o človeku, pravu, državi in družbi
Dr. Jernej Letnar Černič – predstavitev zbornika
Lovro Šturm in omejitev oblasti

18.35 – 19.00
RAZPRAVA

