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URGENCA ob zahtevi za pridobitev informacij o prenosu
nepremičnin na Blejskem otoku Rimsko katoliški cerkvi, sklicujoč
se na Zakon o dostopu do informacij javnega značaja. Organ
zamuja z odgovorom.

Spoštovana ministrica
Dovolite, da vam uvodoma čestitam ob vašem prevzemu vodenja ministrstva
pristojnega za kulturo, svetovnonazorske, kozmološke, verske in druge
skupnosti, ki bogatijo pokrajino različnosti kultur, civilizacij in identitet na
ozemlju, s katerim upravljamo državljani Republike Slovenije. Iskreno Vam
želim uspešno delo in tvorno nadaljevanje odprtega odnosa do nosilcev
identitet na Slovenskih tleh, ki so ga tlakovali vaši predhodniki.
V času, ko smo slavili vse, kar je povezano z našim vedenjem o boginji Živi,
točneje 25. avgusta 2014, smo Ministrstvu za kulturo naslovili zahtevo za
posredovanje vseh razpoložljivih informacij in ocen ministrstva v zvezi z
določili »Sporazuma o zaključku postopka pred Evropskim sodiščem za
varstvo človekovih pravic in s tem končanju odprtih vprašanj
denacionalizacijskega postopka vračanja nepremičnin Blejskega otoka ter
upravljanju in gospodarjenju« iz oktobra 2008. Obenem smo ministrstvo
zaprosili, da eksperte naše skupnosti v prihodnje vključi v ustrezna telesa
Vlade RS.
Sporočamo vam, da je rok za odgovor po Zakonu o dostopu do
informacij javnega značaja potekel. Ker organ v zakonskem roku ni
posredoval informacije o potrebi po podaljšanju roka logično sklepamo, da za
pripravo odgovora zakonsko predpisani rok ustreza, da je pristojni direktorat
odgovor pripravil, da pa odgovora ministrstvo v predpisanem roku ni uspelo
verificirati oziroma notranje uskladiti kar nas navaja na možnost potencialnega
navzkrižja interesov znotraj organov ministrstva. Sprašujemo vas, ali je bil
osnutek odgovora pripravljen v zakonskem roku. Ob tem Ministrstvo skladno

s citiranim zakonom in sklicujoč se na načelo transparentnosti delovanja
Vlade RS pozivamo, da svetovnonazorski kozmološki skupnosti UPASANA
SPD poleg informacij, ki smo jih zahtevali v citiranem dopisu, posreduje tudi
razloge, zakaj je prišlo do kršenja roka, vključno z dokumentacijo o postopku
priprave odgovora na pristojnem direktoratu za kulturno dediščino. Za presojo
o morebitnih ideoloških pristranskostih pri pripravi odgovora in/ali o
nadaljevanju prakse navzkrižja interesov pri zadevni materiji, širša Slovenska
javnost, in posebej zainteresirana javnost kot je UPASANA SPD, potrebuje
celovite informacije o notranjem procesu odločanja na pristojnem organu, z
namenom, da bi odpravili razloge zaradi katerih nastajajo posledice
navzkrižja interesov in da bi zagotovili učinkovito, transparentno, verodostojno
in ideološko nepristransko upravljanje z varovano kulturno dediščino. Po
informacijah, ki so o zadevnem sporazumu na voljo UPASANA SPD sodimo,
da strokovne službe ministrstva na naša (dejansko eno-značna in enostavna )
vprašanja verodostojne odgovore lahko pripravijo v zelo kratkem času saj ne
gre za kompleksna vsebinska vprašanja ali dileme temveč za faktografska
vprašanja, ki se neposredno tičejo politik oziroma pristojnosti organa. Želimo
jasne in enoznačne odgovore.
Ob tej priložnosti vas prosimo za srečanje, na katerem bi vam predstavili
seznam drugih odprtih vprašanj med državo in UPASANA SPD ter nekatere
predloge za reševanje. Zadevno vprašanje vključenosti tradicionalnih
(predkrščanskih) in novodobnih duhovnih, kozmoloških, svetovnonazorskih
ali verskih entitet v delo ekspertnih skupin ministrstva, torej nalog kot jih na
primer narekuje zadeven proces oblikovanja muzeja posebnega pomena v
stavbi Proštija na Blejskem otoku, sodi med odprta vprašanja med Republiko
Slovenijo in našo skupnostjo registrirano po zakonu o verski svobodi in želimo
spoznati vaše splošno stališče do reševanja tovrstnih odprtih vprašanj. Ob
nedavnem sprejemu v avdienco pri predsedniku države, njegovi ekscelenci
gospodu Borutu Pahorju je bila sprejeta obojestranska zaveza, da tovrstna
odprta vprašanja rešujemo sprotno.
Dopis današnje urgence v zahtevi vloženi po Zakonu o dostopu do informacij
javnega značaja pošiljamo v času primopredaje poslov vendar to sicer
nerodno gesto upravičujemo z dinamiko procesa priprave večjega
mednarodnega projekta, ki je odvisen od reševanja naslovne zadeve, za
kandidaturo na Evropska sredstva.
V pričakovanju vašega takojšnega odziva in ob slavljenju Žive in vseh starih
duhovnih entitet , ki so delovale in delujejo na naših tleh vam pošiljam odlične
pozdrave.
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