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Zadeva:  zahteva za pridobitev informacij  o prenosu nepremičnin na 
Blejskem otoku Rimsko katoliški cerkvi sklicujoč se na Zakon o 
dostopu do informacij javnega značaja 

 

Spoštovani minister  

 

Na praznik, ko se spominjamo avtorja slovenske himne in človeka, ki je 
nemara v slovenski zgodovini najglasneje klical k verski prenovi na naših tleh, 
vam sklicujoč se na zakon o dostopu do informacij javnega značaja v imenu 
Svetovno nazorske kozmološke skupnosti UPASANA – sanjava prostost duha 
pošiljam zahtevo za vpogled v in izročitev vseh podatkov in listin povezanih s 
prenosom zgodovinske in naravne kulturne dediščine na Blejskem otoku 
Rimsko katoliški cerkvi. 

Obrazložitev. Na Slovenskih tleh se je od procesa prenosa lastninskih pravic 
na Blejskem otoku (proces se je intenziviral s podpisom sporazuma, ki ga je 
vlada Janeza Janše podpisala z Blejsko župnijo tik pred zaključkom mandata 
2008) močno razvila razprava o kulturni dediščini staroverstva. Recentno sta 
nastali dve pravni osebi, ki neposredno izkazujeta pravno subjektiviteto za 
stranko v postopkih usmerjenih v vračilo slovenske duhovne kulturne 
dediščine javnemu dobremu in sicer nedavno ustanovljeno Društvo staroverci 
Slovenije (www.staroverci.si) in UPASANA – Sanjava prostost duha, ki je 
registrirana po Zakonu o verski svobodi. Razpravo o Blejskem otoku želimo 
postaviti in-medias-res, torej v področje, kjer je center gravitacije argumentov; 
v področje duhovnosti, kozmologije, kozmogeneze, verovanja, tradicije, 
ritualov ter stika s predniki in njihovim izročilom. 



Za začetek kampanje potrebujemo celotno in celovito dokumentacijo o 
prenosu pravic na zadevni lokaciji, ki je za Slovenijo simbolnega pomena, saj 
gre za starodavno svetišče Boginje Žive, za dediščino skrbnika svetišča 
Staroslava in njegove naslednice Bogomile. V kolikor ocenjujete, da je 
dokumentacija preobsežna za kopiranje vas prosimo za dostop do celotnega 
arhiva v katerem bomo za kopiranje izbrali dokumentacijo, ki jo potrebujemo 
za svoje delo.  

 

Neodkriti pesnik verske prenove na Slovenskem, France Prešeren, bo v 
svojem večnem bivališču s sanjavim odobravanjem sprejel vaš pozitiven odziv 
na našo prošnjo. 

 

Slava njemu in starim duhovnim entitetam, ki so delovale in delujejo na naših 
tleh. 

 

Z odličnimi pozdravi. 

Iskrêno in iskréno  Vaš  

Svečenik Upasanosti  

Njena vodéna in vódèna zasanjanost 

Marko Hren 

 

V vednost 

Ministrstvo za kulturo, URAD ZA VERSKE SKUPNOSTI, Gregor Lesjak direktor 

 


