
 

 

V spomin na profesorja Lovra Šturma 

 

 

Na Novi univerzi nas je pretresla novica, da nas je zapustil profesor Lovro Šturm, naš prvi 

rektor, redni profesor, prijatelj in kolega.  

 

Profesor Šturm je bil dolgoletni profesor upravnega in ustavnega prava. Svojo poklicno pot je 

začel v šestdesetih letih prejšnjega stoletja na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1965 

doktoriral na temo »Uporaba kibernetske teorije v javni upravi«. V začetku devetdesetih let 

prejšnjega stoletja je bil izvoljen v prvi mandat Ustavnega sodišča Republike, ki mu je med 

letoma 1997 in 1998 tudi predsedoval. Profesor Šturm je skupaj s kolegi v prvem mandatu 

vzpostavil sodobne standarde vladavine prava in varstva človekovih pravic. Njegova vloga je 

bila še posebej pomembna v odzivu prvega mandata slovenskega Ustavnega sodišča na 

zlorabe pravne države in sistematične kršitve človekovih pravic v nedemokratičnem režimu. 

Ustavno sodišče je v tej luči prepoznalo in obsodilo kršitve človekovih pravic kot zanikanje 

temeljne ustavne vrednote človekovega dostojanstva. Profesorja Šturma so na Ustavnem 

sodišču odlikovala njegova skrbno obrazložena mnenja. Kasneje se je znova vrnil v institucije 

slovenske pravne in demokratične države, ko je med letoma 2004 in 2008 opravljal funkcijo 

ministra za pravosodje. Zaslužen je, da je v času svojega mandata izpeljal reformo Lukenda, 

ki je v naslednjih letih občutno skrajšala zaostanke pred slovenskimi sodišči. Februarja lansko 

leto mu je predsednik republike podelil tudi srebrni red za zasluge. 

 

Profesor Šturm je vrhunec svoje akademske kariere na področju objav dosegel dvakrat. 

Založba Nove Revije je leta 1998 objavila njegovo izvirno znanstveno monografijo, z naslovom 

»Omejitev oblasti«. Leta 2002 pa je bil kot glavni urednik zaslužen za koordinacijo in urejanje 

prispevekov najuglednejših slovenskih pravnih strovnjakov, ki so pri Fakulteti za državne in 

evropske študije Nove Univerze objavili prvi komentar slovenske Ustave. Profesor Šturm je 

komentar uredil skrbno in natančno ter postavil standarde za prihodnje generacije. Profesor 

Lovro Šturm je leta 2011 uredil tudi dopolnjeno izdajo Komentarja Ustave. V svojem zadnjem 

znanstvenem prispevku, objavljenem v reviji Dignitas, slovenski reviji za varstvo človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin, pa je objavil svojo kritično analizo presoje Ustavnega sodišča v 

zvezi s Covid ukrepi in legalitetnim načelom, ki jo je predstavil kot uvodni referat na 

akademskem forumu Nove univerze maja tega leta. 

 

Njegovi kolegi se profesorja Šturma spominjamo kot človeka, ki si je vsakodnevno prizadeval 

za izboljšanje slovenske ustavne demokracije in pravne države. V času svoje kariere je 

predaval na več kot desetih fakultetah. Vseskozi je bil tudi aktiven član akademskega zbora 

Nove univerze, kot redni profesor in tudi kot njen prvi rektor. Profesor Šturm je objavil številne 

znanstvene članke tako v domačih revijah kot v tujini. Izjemno je bil dejaven tudi na področju 

civilne družbe, kjer je podpiral številne civilnodružbene in človekoljubne projekte. 

 

Slovenska država je s smrtjo profesorja Lovra Šturma izgubila steber svoje ustavne 

demokracije in pravne države. Izgubila je človeka z neomajno integriteto, ki si je vseskozi 

prizadeval za slovensko stvar in skupno dobrobit prebivalcev slovenske države. Življenjska pot 

Lovra Šturma dokazuje, kako močno lahko en sam predan posameznik pripomore k vzpostaviti 

in delovanju vladavine prava ter varstva človekovih pravic. 

 



 

 

Na Novi univerzi bomo profesorja Šturma pogrešali. V spominu ga bomo ohranjali kot svetel 

zgled sedanjim in prihodnjim generacijam pravnic in pravnikov.  

 

V imenu akademskega zbora Nove univerze izrekamo družini iskreno sožalje.  
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Dekan Fakultete za državne in evropske študije 

 


