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

Spoštovana ministrica, pristojna za živo kulturo,
dediščino, verske in nazorske skupnosti in kulturne raznolikosti, 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. Strinjamo se, da
vladne komisije niso nujno pravi inštrument za reševanje odprtih vprašanj v
državi in da je lahko jasno izražena volja ter mandat, ki ste ga v citiranem
pismu določili za »aktivno vlogo pri …. iskanju rešitev med organi in resorji«
vlade RS boljša popotnica za učinkovito in k rezultatom usmerjeno
sodelovanje v tem mandatu in v tej sestavi vlade.
Vsa vprašanja, ki smo jih najprej odprli pristojnemu 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 so eminentna vprašanja svobode vesti in sodijo v področje verske
svobode. V tej točki se z vašo ugotovitvijo »da vprašanja, ki smo jih odprli,
praviloma presegajo področje verske svobode« strinjamo a poudarjamo, da
so v kontekstu aktualnih razmer v Sloveniji vsa ta vprašanja sidrana in
centrirana v področju svobode vesti in iz nje izpeljane verske svobode. To
velja tako za pravico do enakopravne zastopanosti v učbenikih, pravico do
vero-dostojnega nastopanja predstavnikov države ob praznovanjih
kozmološko pomembnih dni v letu, pravico do koncepta, ki bi namesto
dosedanje omejene sprave zagotovil proces mirnega sožitja vseh nazorskih
različnosti v državi in pietete do žrtev krivic zoper pripadnike vseh ver v

preteklosti, pravico do obeležitve vseh sakralnih mest vseh kozmologij in
verskih skupnosti ipd.
Dodatno k že posredovanemu gradivu smo pripravili osnutek Smernic
za nagovore predstavnikov države in predstavnikov javnih zavodov ob
kozmoloških praznikih, ki se praznujejo v Republiki Sloveniji, ki jih
posredujemo v prilogi. Predlagamo, da pristojni urad te smernice najprej v
odprtem postopku sooči z registriranimi verskimi skupnostmi, nato pa jih
posreduje v sprejem Vladi RS.
V celoti se strinjava in sprejemava predlagan pristop k reševanju
vprašanj. Izražava polno pripravljenost in voljo za poglobljen, vesten in
odgovoren dialog. Kot veste smo v naših skupnostih mnenja, da razkrivanje
vprašanja kozmoloških korenin prebivalcev Slovenije lahko odločilno vpliva
na vzpostavitev kolektivnega duha na Slovenskih tleh, s tem pa prebudi
kolektivno inteligenco, ki je odločilnega pomena za nov razvojni zagon
Slovenije in zajamči potrebno koncentracijo potencialov in optimizma za
uspešno prilagajanje Slovenije novim okoljskim in gospodarskim razmeram
ter vključevanje Slovenije v trajnostne trende v svetu.
Veselimo se odličnega sodelovanja in konstruktivnega ter tudi
inovativnega reševanja stoletja zamolčanih vprašanj na teritoriju, s katerim
upravljamo državljani in drugi prebivalci v anima-diverzitetno bogatem hramu
Republike Slovenije.
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