
 

 

 

Vabilo na mednarodno konferenco 

 

»Evropske politične fundacije:  

za mobilizacijo državljanov in dvig politične kulture« 

 

Prijazno vabljeni na mednarodno konferenco »Evropske politične fundacije: za 

mobilizacijo državljanov in dvig politične kulture«, ki bo potekala 10. in 11. 

oktobra 2013 v dvorani Galerija na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 

Politične fundacije in organizacije za analizo javnih politik (ang. »think tanks«) 

postajajo vse vidnejši akterji na področju oblikovanja politik v evropskih 

državah. Pri oblikovanju politik sodelujejo tako, da snovalcem javnih politik 

nudijo svoje ugotovitve skozi analize družbenih sprememb ali bolj posredno s 

formuliranjem idej, ki posledično oblikujejo javno razumevanje vprašanj in 

problemov. 

Te organizacije se nahajajo na pol poti med civilno družbo in politiko ter med 

znanstvenim raziskovanjem in analizo politik, zato so njihove storitve nadvse 

pomembne za prevajanje interesov in potreb med različnimi deli družbe. Z 

inteligentnimi in modernimi rešitvami v oblikovanju političnega  bi se morale 

lotiti naraščajočega trenda širitve populizmov in nacionalizmov, ki 

spodkopavajo temeljne vrednote liberalno-demokratične kulture in človekovih 

pravic v Evropski uniji. 

Dogodek bo odlična priložnost za izmenjavo mnenj o izzivih razvoja političnega 

v postmoderni državi ter pomembna razprava o možnostih uvedbe političnih 

fundacij v Sloveniji. Združil bo ugledne posameznike tako s področja političnega 

raziskovanja, političnih fundacij, kot tudi aktivne politike iz Evrope in Slovenije 

ter odprl prostor za mednarodno razpravo in izmenjavo globalnih izkušenj.  

 



 

 

 

 

Mednarodno srečanje bo potekalo v organizaciji slovenskega Inštituta Novum 

in Evropskega liberalnega foruma (ELF) s podporo naslednjih političnih 

fundacij: Fundacije Friedrich Naumann (Nemčija), Liberalne akademije 

(Estonija), Fundacije za mednarodno demokratično pobudo (Nizozemska) in 

Liberalnega foruma za prihodnost (Avstrija). Financirano s strani Evropskega 

parlamenta. Evropski parlament ni odgovoren za vsebino dogodka. 

Udeležba na konferenci je brezplačna, prijava je za omejeno število 

udeležencev možna preko spletne prijavnice. Osnutek programa lahko najdete 

na http://www.inovum.si/fund/, za vse ostale informacije smo dosegljivi na 

info@inovum.si.  

 Veselimo bomo vaše udeležbe!  

 Inštitut Novum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inovum.si/fund/si/registracija
http://www.inovum.si/fund/
mailto:info@inovum.si


 

 

 

OSNUTEK PROGRAMA 

Četrtek, 10. oktober  2013:  

Jutranje plenarno zasedanje 

08:00       Registracija in jutranja kava  
 
08:40      Nagovor organizatorjev 

Felicita Medved, predsednica Evropskega liberalnega foruma, Evropski liberalni forum              
(ELF)                           

09:00      Pozdravni govor   
            Alenka Bratušek,  predsednica vlade RS(tbc) 
 
09:20 Otvoritveni govor (1): »Politične fundacije v Evropski Uniji «                                   

Irmgard Schwaetzer, članica upravnega odbora ,Friedrich Naumann Fundacije(tbc) 
 
09:40 Otvoritveni govor (2): »Ameriški pristop k političnim fundacijam in krepitvi  
                                                     načel demokracije« 

Robert Benjamin, višji znanstveni sodelavec in področni direktor, Nacionalni Demokratski Inštitut (ZDA) 
 
Prva okrogla miza 
 
10:00 Panel I: »Evropska prihodnost in potrebne politične spremembe«  
               Ronald J Pohoryles, Liberalni forum za prihodnost, Avstrija 
               Lousewies van der Laan, podpredsednica (ALDE)  
               Tadej Slapnik, direktor, Slovenski forum socialnega podjetništva 
               Denis Gratz,, Naša Stranka, predsednik         
Moderatorka: Felicita Medved, raziskovalka  
 
11:30 Odmor za kavo  
 
11:50 Predstavitev: »Spremljanje evropskih političnih fundacij« 
              Enrico Calossi, Evropski univerzitetni inštitut, Italija 
 
Druga okrogla miza 
 
12:40 Panel II: »Vloga političnih fundacij in Think Tankov: imajo sploh kakšen učinek  
                                na sprejemanje političnih odločitev?«  
              Susanne Hartig , direktorica, Evropski Liberalni Forum, Belgija 
              Jelena Milić, direktorica, CEA, Srbija 
              Robert Benjamin, višji znanstveni sodelavec in področni direktor, NDI, ZDA 
              Andrei Alexandrescu, Inštitut za Liberalne Študije, Romunija                                      
Moderatorka: Alenka Krašovec, Fakulteta za družbene vede, UL 
 



 

 

 
14:00  Odmor za kosilo 
 
Tretja okrogla miza  
 
15:00 Panel III:  “Nacionalne politične fundacije in krepitev načel demokracije”  
           Peter Altmiks,  FNS –  Fundacija Friedrich Naumann  
              Davor Gjenero,  Politični analitik, vodja strokovnega sveta politične akademije HNS-Hrvaška 
 Rain Rosimannus, direktor, Liberalna Akademija – Estonija 
               Frank van Mil,  direktor  fundacije  Hans van Mierlo - Nizozemska  
Moderator: Giulio Ercolessi  
 
16:20  Odmor za kavo 
 
Četrta okrogla miza 
16:40 Panel IV: “Politične fundacije v Sloveniji”  
              Gregor Virant, minister za notranje zadeve, Državljanska Lista  
              Uroš Gruden, generalni sekretar , Zares – socialno liberalni 
              Bernard Brščič, Inštitut dr. Jože Pučnik  
              Sebastjan Pikl, direktor, Inštitut Novum 
Moderatorka: Nataša Briški  
 
18:30  Zaključek dogodka s prigrizkom 
 
Dogodek bo moderiral: Aljaž Pengov Bitenc  
 
 
Petek, 11. oktober 2013 
 
09:00    Registracija in jutranja kava  
 
09.30     UVOD V ANALIZO POLITIK (DELAVNICA) 
             Danica Fink Hafner, Fakulteta za družbene vede, UL 
 
11:30     Raziskovanje politik in politične fundacije: drugačen pristop, isti cilj  
             (študije primerov) 
             Robert Benjamin, višji znanstveni sodelavec in področni direktor, NDI 
             Peter Altmiks, Fundacija Friedricha Naumann (FNS)  
 
13:30    Zaključek dogodka in kosilo 
 
Delavnica bo potekala na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 
 
 
 
 


