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USTANOVITEV IN DELOVANJE KATEDRALE SVOBODE 
 
 
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 je Katedrala svobode, Plečnikova upodobitev slovenskega 
parlamenta, razumljena kot slovenska akropola in kot simbol slovenske 
državnosti.  Emancipacija civilne družbe od podedovanega etatizma se zdi ključno 
sporočilo Katedrale:  Ustava je regulator. Aksiom je razvojna invalidnost države 
in razvojni privilegij svobodne akcije fizičnih in pravnih oseb.  
 
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, ki sta se ji pridružila še Majda Pučnik in Jure Zupan. 
 
Katedrala svobode - Konvencija za nacionalni program, je skupina oseb, ki se 
združujejo in sodelujejo pri izražanju in izmenjavi  idej neposredno na podlagi 
ustavne pravice do zbiranja in združevanja iz 42. člena ustave Republike 
Slovenije. Udeleženci Katedrale se prostovoljno povezujejo s podobno mislečimi 
ter se dogovarjajo za skupni namen in pravila delovanja.  
 
Katedrala svobode nima namena postati ali se preoblikovati v politično stranko, 
ampak ostaja zvesta intelektualnemu poslanstvu svobodne izmenjave ter izražanja 
mnenj in idej, zlasti tistih o ključnih vprašanjih nacionalnega programa in razvoja 
Slovenije. Pač pa Katedrala svobode pri uresničevanju svojega kulturnega in 
nacionalnega poslanstva izmenjuje ideje in pobude ter sodeluje tudi s političnimi 
strankami in drugimi kulturnimi, socialnimi in gospodarskimi združenji.  
 
Podpisniki Odprtega pisma so sprejeli Pravila Katedrale in na tej podlagi 
imenovali Odbor Katedrale. S tem je prešla pristojnost za ustanovitev in delovanje 
Katedrale s podpisnikov Odprtega pisma na Odbor, ki organizira aktivnosti 
Katedrale in sprejema sklepe o programskih usmeritvah, stališčih in aktivnostih 
Katedrale ter potrjuje vsebino njnih sporočil za javnost.   
 
Razprave, ki jih organizira Katedrala svobode, praviloma potekajo, če Odbor ne 
odloči drugače, na podlagi Chatham House Rule ("Udeleženci lahko zunaj 
dogodka o povedanem svobodno  razpravljajo, identiteta in pripadnost 
udeležencev pa ostaneta skrita."). 
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Katedralo predstavlja v javnosti in daje zanjo izjave predsednik Odbora ali član 
Odbora, ki ga za to poblasti Odbor ali njegov predsednik. Vsa predstavljanja in 
izjave v imenu Katedrale se dajejo skladno s stališči, sprejetimi na sejah Odbora. 
 
 

KATEDRALA SVOBODE, Sporočilo za javnost št. 1., sprejeto na seji Odbora 
dne 16.01.2019.  

 


