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Zadeva:  Reševanje odprtih vprašanj med Republiko Slovenijo in 
nazivnimi upasanskimi oziroma verskimi organizacijami na 
Slovenskih tleh   

Zveza:  dopis v isti zadevi z dne 17. oktober 2014. 
 

 

Spoštovani predsednik države, spoštovani predsednik vlade! 

17. oktobra  2014  ste prejeli naš dopis v zadevi »Reševanje odprtih vprašanj 
med Republiko Slovenijo in nazivnimi upasanskimi oziroma re-ligioznimi  
organizacijami na Slovenskih tleh« . Med prilogami ste prejeli celotno 
korespondenco med Ministrstvom za kulturo in UPASANA SPD o   izvajanju 
Sporazuma med RS in Rimsko katoliško cerkvijo v zvezi z Blejskim otokom in 
specifično, v zvezi s postavitvijo »muzeja posebnega pomena« z zbirko 
dokumentov Slovenstva v stavbi Proštija na Blejskem otoku. Obenem ste 
prejeli pobudo UPASANA SPD za razglas moratorija na dosedanji koncept 
»sprave« in za začetek novega procesa vzpostavljanja pogojev in ozračja za 
ustvarjalno sožitje različnosti v Republiki Sloveniji.  
 
Ministrstvo za kulturo je s priloženim dopisom Svetovnonazorski kozmološki 
skupnosti UPASANA, sanjava  prostost duha pod št. 490-17/2008/17 z dne 
13.10.2014 odgovorilo na nekatera vprašanja, ki jih je UPASNA SPD zastavila 
v zahtevah po dostopu do informacij javnega značaja v mesecu avgustu 
2014. Odgovori ministrstva so v enem delu popolnoma nesprejemljivi, v 
drugem delu pa bi bili morda prepričljivi, če v njih ne bi našli vrste 
nedoslednosti, kontradiktornosti  in nelogičnosti. 
 
Spoštovana predsednika, prilagamo vam citirani odgovor pristojnega 
ministrstva in naše odgovore. Citirani dopis ministrstva je nov dokaz 
pristranskega ravnanja države do slovenske zgodovine. Ker smo prav o tem 



govorili v dopisih, ki smo vam jih naslovili v pošti z dne 17. oktobra in ker je 
pristojno ministrstvo s svojimi odgovori samo podčrtalo naše ugotovitve in 
argumente, vas pozivamo, da vzamete priloženo izmenjavo dokumentov kot 
dodatne, tehtne dokaze za predloge, ki smo vam jih posredovali pred kratkim 
v citiranih dopisih.  
 
Dovolite, da kratko povzamemo  ugotovitve ob navedbah v dopisu ministrstva. 
Za ministrstvo za kulturo očitno začne teči čas zgodovine slovenstva s 
procesom pokristjanjevanja.  Skrivnosten, netransparenten (kot je razvidno iz 
do zdaj zbranega gradiva, v šestih letih ministrstvo ni zabeležilo uradnih 
dejanj pri pripravi zbirke dokumentov slovenstva in pripravi koncepta muzeja 
posebnega pomena) in/ali pasiven pristop ministrstva do – po našem mnenju 
eminentno državotvornega projekta -  nas navdaja z zaskrbljenostjo.    
 
Spoštovana predsednika! Predlagamo, da primer vzpostavitve »muzeja 
posebnega pomena« na simbolnem mestu, v Proštiji na Blejskem otoku, 
predstavimo  kot uvodni takt v novem procesu vzpostavljanja pogojev in 
ozračja za kreativno miroljubno sožitje različnosti.  Zaplet, ki smo ga 
(UPASANA SPD) povzročili z navidezno  neprijetnimi vprašanji pristojnemu 
ministrstvu, lahko razpletemo v svojevrsten in obetaven proces 
ustvarjalnega dialoga o presežnih trenutkih, ki so se odvili na tleh 
Republike Slovenije v preteklosti.  
 
Bržkone se bomo strinjali, da lahko vzpostavljanje ZBIRKE DOKUMENTOV 
SLOVENSTVA in vzpostavitev MUZEJA POSEBNEGA POMENA, na TAKO 
SIMBOLNEM MESTU kot je Blejski otok,  razumemo kot DRŽAVOTVORNE 
PROCESE, ki lahko vodijo v unikaten protokolaren, državotvoren 
projekt, lahko pa povzročijo poglabljanje starih in odpiranje novih 
razprtij tako na političnih, kot na strokovnih in nenazadnje verskih 
izhodiščih.   
 
Zato mora biti  projekt »Proštija« zastavljen zgledno,tako  z vidika vključenosti 
stroke, vključenosti javnosti, z vidika širine, k je lastna kulturnim različnostim 
in identitetam na ozemlju Republike Slovenije in z vidika premoščanja 
najglobljih tradicij in najsodobnejših tehnologij. Naj priprava zbirke 
»dokumentov Slovenstva« predstavlja izziv za inovativno, interdisciplinarno, 
medgeneracijsko ustvarjalnost. Naj bo odraz bogastva kolektivne zavesti, v 
najžlahtnejšem pomenu.  Muzej »dokumentov Slovenstva« mora  biti sodoben 
in atraktiven za vse generacije in za obiskovalce z vseh celin, postati mora 
združevalna točka vseh pogledov na zgodovino slovenstva in ne nov otok 
kamenja spotike. Ker sodobne tehnologije omogočajo kompleksne inovacije, 
je treba pustiti snovalcem odprto pot, da poiščejo atraktivne rešitve za celovit 
prikaz kulturne dediščine slovenstva, kar mora vključevati ambientalno glasbo 
oziroma zvočne zapise, prikaz  krajine z mesti posebnih moči preko časovnih 
obdobij, mitološko izročilo kot seveda tudi  pomembne artefakte in 
dokumente. Dosedanje raziskovanje procesa priprave muzeja posebnega 
pomena na Blejskem otoku nas navdaja s slutnjo, da pristojno ministrstvo 
in s tem Vlada RS  kolaborira pri procesu legalizacije pokristjanjevanja 
na tleh Republike Slovenije in s tem pri kolonizaciji zgodovine.  Tak 



razplet ne bi prispeval ne k »spravi » in ne k vzdušju, ki bi spodbujalo 
strpnost in sodelovanje med generacijami, ki prihajajo.   
  
V našem (priloženem) odgovoru ministrstvu smo zapisali predloge za 
kreativen proces: predlagamo, da se takoj vzpostavi interdisciplinarno 
strokovno telo za pripravo koncepta in vsebinske zasnove bodočega muzeja 
posebnega pomena na Blejskem otoku; popolnoma nesprejemljivo  je, da 
pristojno ministrstvo predvideva vzpostavitev okrnjene (muzejska stroka in 
predstavniki ministrstva) skupine za tako pomemben, simbolen in delikaten 
projekt in to šele po tem, ko bo zakupnica objekt obnovila?!?!, torej, v neznani 
oddaljeni prihodnosti. Predlagamo takojšen, odprt, transparenten in 
nepristransko    voden dialog o tem pomembnem državotvornem projektu.  
 
Prosim Vaju, da znotraj svojih pristojnosti in z osebnim angažmajem, 
podpreta naš predlog. 
 
Priloge 

1.  dopis Ministrstva za kulturo Svetovnonazorski kozmološki skupnosti 
UPASANA, sanjava  prostost duha pod št. 490-17/2008/17 z dne 
13.10.2014 

2. Odgovor UPASANA SPD ministrstvu za kulturo z dne 25. oktober z 
novo zahtevo po informacijah javnega značaja in s predlogi za 
nadaljevanje procesa oblikovanja zbirke dokumentov slovenstva v 
muzeju posebnega pomena v objektu Proštija na Blejskem otoku. 

3. Opomba: Vsa referenčna dokumentacija je bila priložena dopisu 
UPASANA SPD predsedniku vlade in v vednost predsedniku države z 
dne 17. Oktober 2014.  

 

 
 
 

Iskrêno in iskréno  Vaš upasanec     
Njena vodéna in vódèna zasanjanost    
NVVZ Marko Hren       

 
 
 
 
 
 
 

V vednost: 
Predsednik Društva Slovenski Staroverci 
Žrec Slave, mag. Nejc Petrič 


