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Zadeva:  Reševanje odprtih vprašanj med Republiko Slovenijo in 

nazivnimi upasanskimi oziroma verskimi organizacijami na 
Slovenskih tleh   

 
Spoštovani   direktor urada za verske skupnosti 

 
Zahvaljujeva se vam za odlično odzivnost in vaša jasna stališča, ki ste 

jih sporočili v dopisu 093-18/2014/5 z dne 23.10.2014 v katerem Vlada RS 
izraža pripravljenost, da s pomočjo Urada za verske skupnosti odigra aktivno 
vlogo pri usklajevanju in iskanju rešitev med drugimi organi in resorji pri 
vprašanjih ,ki smo jih najprej odprli vašemu uradu ob sprejemu avgusta 2014 
nato pa podrobneje obrazložili in argumentirali v pismu predsedniku vlade, 
vašemu ministrstvu in pristojnemu uradu z dne 17. oktobra 2014, ko smo vam 
posredovali obsežno gradivo za tematske sklope: 

1. enakopravne zastopanosti kozmoloških vsebin  v učbenikih,  
2. pravico do vero-dostojnega nastopanja  predstavnikov države ob 

praznovanjih in drugih kozmološko pomembnih dogodkih,  
3. koncepta, ki bi namesto dosedanje omejene sprave zagotovil proces 

mirnega sožitja vseh nazorskih različnosti v državi in vodil do pietete do 
žrtev krivic zoper pripadnike vseh ver in nazorov  v preteklosti,  

4. pravico do obeležitve vseh sakralnih mest vseh kozmologij in verskih 
skupnosti, posebej na primeru Blejskega otoka..  
 

Mnenja smo, da so vsi tematski sklopi zreli za takojšnjo aktivno obravnavo: 
 

• Tematska sklopa pod točko 3. In 4. sta  popolnoma dozorela za 
obravnavo saj sta v celoti in podrobno   utemeljena v prilogah zgoraj 
citiranega dopisa predsedniku vlade. Predlagamo, da sklopa začnemo 
obravnavati takoj. To predlagamo tudi ob dejstvu, da z vsako novo 
informacijo, ki jo pridobimo po ZDIJZ s strani pristojnega ministrstva, 
zadeva postaja bolj zapletena, s tem pa tudi razmere za kreativne rešitve 
in razplet bolj centrifugalne. 

• Za tematski sklop pod točko 2. je bila priložena delna dokumentacija, 
jasno pa smo tudi izrazili oceno, da je vprašanje kurikul obveznega 



šolstva kompleksno vprašanje, pri katerem lahko podamo svoja opažanja, 
ocene in predloge, vendar vprašanje zahteva sistematičen in strokovno 
voden pristop ki presega možnosti nevladnih organizacij in zaradi laičnosti 
države oziroma načela nevtralnosti države do verskih skupnosti narekuje 
tudi vodilno vlogo države tako pri zasnovi metode dialoga kot pri metodi 
izvedbe posameznih faz kurikularne prenove. Ne želimo in ne smemo se 
postavljati v pozicijo, da bi vplivali na metodo po kateri bi Republika 
Slovenija zagotavljala spoštovanje načela enakopravnosti verskih 
skupnosti, načela nevtralnosti do verskih skupnosti in načela ločenosti 
verskih skupnosti od države.  V tej fazi vam za ta sklop prilagamo novo, 
razširjeno verzijo pregleda učnih načrtov in vas prosimo, da predlagate 
postopek nadaljevanja procesa usklajevanja. 

• Za tematski sklop pod točko 1. Smo – s posebno pozornostjo  na 
praznike vezane  na prihajajoči sončni obrat solsticij (21. december),  
pripravili Smernice za nevtralno oziroma vključujoče izrazoslovje 
predstavnikov države ob kozmoloških praznikih in ob naslavljanju 
vprašanj iz naslova verske svobode. Te smernice   predlagamo v 
sprejem na vladi in naj nato postanejo zavezujoče    tudi za javne zavode 
(npr. RTV Slovenija  ). Obvezno se morajo uporabljati ob praznikih v času 
sončnih obratov, smiselno   tudi ob drugih praznovanjih, ki se nanašajo na 
skupnosti, registrirane po zakonu o verski svobodi. Predlagamo  , da 
Smernice Vlada RS ozirom pristojni Urad za verske skupnosti  pred 
sprejemom   uskladi s predstavniki registriranih skupnosti po ZVS.  
 

Poudarjamo, da  so vse te  odprte teme po našem prepričanju 
eminentna vprašanja svobode vesti in so po našem mnenju brez vsakršnega 
dvoma  znotraj verske svobode. V tej točki se z vašo ugotovitvijo »da 
vprašanja, ki smo jih odprli, praviloma  presegajo področje verske svobode« 
ne moremo strinjati.   

  
Veselimo se odličnega sodelovanja in konstruktivnega ter inovativnega 

reševanja stoletja zamolčanih vprašanj na področju, s katerim upravljamo 
državljani in drugi prebivalci v animadiverziteti hrama Republike Slovenije. 

 
 

Iskrêno in iskréno  Vaš upasanec     
Predsednik Društva Slovenski Staroverci 
Žrec Slave 
Nejc Petrič 
 
Njena vodéna in vódèna zasanjanost    
NVVZ Marko Hren      
 
 
 
 
V vednost: 
Vlada republike Slovenije, Ministrstvo za kulturo, 
Ministrica, Mag. Julijana Bizjak Mlakar, 

 



 
Priloga: Osnutek Smernic za nagovore predstavnikov države in predstavnikov 

javnih zavodov ob kozmoloških praznikih, ki se praznujejo v Republiki 
Sloveniji 

 


