Državni svet Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije,
Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci, Inštitut za
kanonskopravne vede pri TEOF vabijo na

SIMPOZIJ
30 LET UVELJAVLJANJA SVOBODE VEROIZPOVEDI
V REPUBLIKI SLOVENIJI
v torek, 18. maja 2021, ob 10. uri
dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.
Republika Slovenija je z osamosvojitvijo leta 1991 in sprejetjem ustave odprla novo
poglavje v odnosih, ki zadevajo razmerja do verskih skupnosti. Zanikanje in
omejevanje verskih svoboščin po II. sv. vojni je doživelo preobrat v dogodkih,
povezanih z našo osamosvojitvijo, ko je v ospredje družbenega vrenja in zahtev
civilne družbe po demokratizaciji prišlo tudi zavzemanje za celovito uveljavljanje
človekovih pravic in svoboščin. Verska svoboda se uresničuje individualno in
kolektivno. Po eni strani je vera nekaj osebnega, po drugi strani pa ima tudi družbeno
razsežnost, saj vključuje etiko, ki ureja človekov način življenja. Kadar se religija
izraža kolektivno v smislu, da se verniki povezujejo, da bi vero lažje živeli, jo branili,
obhajali bogoslužje ipd., poseže tudi na področje pravnih razsežnosti življenja v
skupnosti, kar vse lahko vpliva na pravo države. Bistvo pravnih odnosov med državo
in verskimi skupnostmi se kaže v skupku norm države, ki zadevajo te skupnosti,
oziroma v civilni ureditvi verske pojavnosti, to je verski svobodi. Država, ki se ima za
demokratično in spoštuje človekove pravice, se zaveda omejenosti v izvajanju svoje
moči nad verskimi skupnostmi. Taka država se tudi bolj zavzema za njihovo
priznanje ter spodbujanje in zaščito verske svobode. Tridesetletnica samostojne
države je priložnost za oceno stanja na področju verskih svoboščin in položaja
verskih skupnosti pri nas, prav tako pa tudi priložnost, da se opozori na
pomanjkljivosti ter izpostavi primere dobrih praks.
Vljudno vabljeni!
Zaradi razmer v zvezi z epidemijo covid-19 lahko vsi zainteresirani spremljate posvet
v živo na https://drzavnisvet.si/ in preko povezave na spletni strani S-TV Skledar
(YouTube in Twitter).
Predsednik Državnega sveta
Alojz Kovšca

PROGRAM SIMPOZIJA
10.00 – 10.05

OTVORITEV
Bojan Kekec, predsednik Komisije Državnega sveta za
mednarodne odnose in evropske zadeve in član Komisije
Državnega sveta za državno ureditev
Dr. Stanislav Slatinek, prodekan Teološke fakultete UL in vodja
Inštituta za kanonskopravne vede

10.05 – 10.15

UVODNI NAGOVORI
Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
Nj. Eksc. mons. dr. Jean-Marie Speich, apostolski nuncij v
Republiki Sloveniji
PREDSTAVITVE

10.15 – 10.35

Mons. Mirosław Stanisław Wachowski, podsekretar oddelka za
odnose z državami na Državnem tajništvu Svetega sedeža:
Verska svoboda in odnos med Cerkvijo in državo (Freedom of
Religion and the relationship between the Church and State)

10.35 – 10.50

Ddr. Anton Stres, predsednik Komisije Pravičnost in mir pri
Slovenski škofovski konferenci:
Od laicizma k laičnosti

10.50 – 11.05

Dr. Jože Ruparčič, namestnik varuha človekovih pravic:
Verska svoboda, pravičnost, etika in pravo

11.05 – 11.20

Dr. Gregor Lesjak, sociolog religije:
Država in verske skupnosti v samostojni Sloveniji

11.20 – 11.35

Ddr. Klemen Jaklič, ustavni sodnik:
Svoboda vere - ustavnopravni vidik

11.35 – 11.50

Dr. Sebastijan Valentan, sodelavec Inštituta za kanonskopravne
vede pri Katedri za cerkveno pravo na Teološki fakulteti Univerze v
Ljubljani:
Država, pôrok verske svobode

11.50 – 12.05

Mag. Geza Filo, bivši škof Evangeličanske cerkve:
Sprava in verska svoboda

12.05 – 12.20

Dr. Ivan J. Štuhec, moralni teolog:
Mesto religije v javnem diskurzu

12.20 – 12.35

ODMOR

12.35 – 13.15

PANELNA MEDVERSKA DISKUSIJA O
NEREŠENIH VPRAŠANJIH VERSKE SVOBODE

REŠENIH

IN

Moderator in panelist:
Dr. Ivan J. Štuhec, Katoliška cerkev v Sloveniji
Sodelujejo:
Mag. Leon Novak, škof Evangeličanske cerkve AV v Republiki
Sloveniji
Aleksandar Obradović, Zagrebško-ljubljanski metropolit Srbske
pravoslavne Cerkve v Sloveniji
Prof. dr. Nedžad Grabus, mufti Islamske skupnosti v Republiki
Sloveniji

13.15 – 13.25

ZAKLJUČEK
Ddr. Anton Stres, predsednik Komisije Pravičnost in mir pri
Slovenski škofovski konferenci
Bojan Kekec, predsednik Komisije Državnega sveta za
mednarodne odnose in evropske zadeve in član Komisije
Državnega sveta za državno ureditev

