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NAŠA VELIKA EVROPSKA DEBATA 
 

VABIMO VAS NA  VELIKO EVROPSKO DEBATO, KI JO 
KATEDRALA SVOBODE - KONVENCIJA ZA NACIONALNI 

PROGRAM ORGANIZIRA V SODELOVANJU Z ZDRUŽENJEM 
ACT TANK 

  
 

v sredo, 20. marca 2019 v Maxi klubskem salonu, 
ob 17:30 uri. 

 
 
Na tej razpravi Katedrale svobode - Konvencije za nacionalni 
program bodo svoje poglede na aktualno stanje, krizo in perspektive 
razvoja Evropske unije  najprej podali  naslednji uvodni razpravljalci, 
navedeni spodaj po abecednem redu: 

• Matej Avbelj 
• Romana Jordan 
• Ernest Petrič 
• Dimitrij Rupel 
• Lenart Škof in 
• Žiga Turk  

Razpravo bo povezovala dr. Romana Jordan, poslanka Evropskega 
parlamenta  med dvema petletnima mandatoma. Sledila bodo mnenja 
udeležencev.  

Katedrala sbobode organizira to tribuno o VELIKI EVROPSKI 
DEBATI v sodelovanju z združenjem ActTank, katerega člani so 
vabljeni k udeležbi in razpravi. So-predsednik ActTanka prof. dr. 
Lenart Škof se pridružuje uvodnim razpravljalcem na tribuni.   

V katedrali svobode smo zaskrbljeni zaradi številnih in trajajočih 
nerešenih problemov sedanjega delovanja in bodočega razvoja, celo 
obstoja Evropske unije. Zavedamo se, da so podobno zaskrbljeni 
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številni drugi - politiki, intelektualci, aktivni državljani in narodi 
Evropske unije. Dobro je, da se o aktualnih izzivih v evropskih 
javnostih krešejo različna mnenja in da so objavljene številne 
programske ter inštitucionalne rešitve. Slovenija kot država pri tem 
zaostaja, v VELIKI EVROPSKI DEBATI je skoraj ni. V Katedrali 
svobode bomo poskusili ta zaostanek in manjko po najboljših močeh 
nadomestiti. 
 
 
Pisne podlage za razpravo objavljamo na spletni strani Katedrale svobode. 
 

Udeležba na podlagi tega osebnega vabila.  
 

Na svidenje! 
 

Ob pogoju soglasja bodo vidnejši elementi razprave predstavljeni javnosti  
upoštevaje Chatham House pravilo. Potrudili se bomo strniti glavne poudarke iz 
napovedane debate v MEMORANDUM, ki ga bomo posredovali slovenski in 
širši evropski javnosti.  
 
Katedrala svobode - Konvencija za nacionalni program je združenje osebnosti iz 
sveta kulture, znanosti, podjetništva in politike. Njen namen je razprava in 
soglasje o programskih točkah nacionalnega programa za sproščeno in svobodno 
Slovenijo. Ikona Konvencije je   Katedrala svobode, Plečnikova upodobitev 
slovenskega parlamenta, razumljena kot slovenska akropola in kot simbol  
slovenske državnosti.  
 
Prvi pobudniki Katedrale svobode so podpisniki Odprtega pisma Peter Jambrek, 
Dimitrij Rupel, Romana Jordan, Matej Avbelj in Tomaž Zalaznik, ki so v 
povolilnem času avgusta 2018 predstavili idejo razvojne koalicije in reformne 
vlade, pridružila sta se jim še Majda Rudl Pučnik in Jure Zupan. Odbor 
Katedrale svobode sestavlja šest rednih - Matej Avbelj, Peter Jambrek, Romana 
Jordan, Dimitrij Rupel, Boštjan M. Jambrek, Tomaž Zalaznik, in štirje 
pridruženi člani - Žiga Turk, Majda Pučnik Rudl, Ernest Petrič in Jure Zupan, 
predseduje mu Peter Jambrek. 


