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Datum:

ob zaključku posebne pozornosti na avgustovski čas, čas ko so
nekateri naši predniki slavili boginjo Živo, 25. avgust 2014

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

V času, ko slavimo vse, kar je povezano z našim vedenjem o boginji Živi in
po pregledu dokumentacije, ki je na Ministrstvu za kulturo na voljo na vpogled
zainteresirani javnosti v zvezi s prenosom nepremičnin Blejskega otoka
prevladujoči organizaciji monoteistične religije v Republiki Sloveniji, Rimsko
katoliški cerkvi, vam pošiljamo zahtevo za posredovanje vseh razpoložljivih
informacij in ocen ministrstva v zvezi s spodaj citiranimi 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.
Sporazum v točki 3 določa, da mora RKC v objektu Proštija urediti "muzej
posebne vrste", v točki 4: pa podrobneje opredeli muzej posebne vrste kot
muzejsko postavitev "Dokumenti slovenstva", ki bodo zajemali čas od
poselitve pa do slovenske samostojnosti.
Zakupnica RKC je torej po Sporazumu na Blejskem otoku dolžna postaviti
javno dostopno muzejsko infrastrukturo z dokumenti in artefakti, ki pričajo o
dediščini otoka pred in po pokristjanjevanju. Glede na to, da je zakupnica
glede na svojo monopolno vlogo na področju religioznosti v RS in kot
naslednica agentov pokristjanjevanja nesporno podvržena tveganju najvišje
stopnje glede navzkrižja interesov pri postavitvi citiranega muzeja posebne
vrste, in upoštevajoč določila odloka s katerim je bil Blejski otok zavarovan kot
kulturni spomenik državnega pomena, sklicujoč se na zakon o dostopnosti do
informacij javnega značaja Ministrstvu naslavljamo spodaj našteta vprašanja.
Svetovnonazorska kozmološka skupnost UPASANA, Sanjava prostost duha v
svojih temeljnih verskih spisih po načelu transverzalnosti upasanosti

(religioznosti) pri izvajanju ustavno zajamčene svobode do vesti in
kolektivnega ter individualnega izražanja iz svobode vesti izpeljane svobode
verovanja, določa, da nazor zori tudi na osnovi VSEH razpoložljivih informacij
o celotni kulturni dediščini hrama, ki ga naseljujemo in uporabljamo kot dom,
arham. Zato potrebujemo vse informacije o napredku pri prenovi projekta
PROŠTIJA oziroma pri muzejski postavitvi dokumentov slovenstva v času od
poselitve Blejskega otoka do osamosvojitve in želimo v tem procesu
sodelovati kot vitalno zainteresirana stranka. Samo na tak način, da bodo
omogočeni vpogledi v VSE obstoječe informacije, ki jih hrani Blejski otok, bo
članom naše organizacije, ustanovljene po Zakonu o verski svobodi,
omogočeno vero-dostojno kolektivno in individualno izražanje transverzalne
duhovnosti – upasanosti.
Ob tem Ministrstvo pozivamo, da predstavnike UPASANA SPD vključi v
strukture strokovnega nadzora nad izvajanjem določil citiranega sporazuma.
Posebej potrebujemo, želimo in zahtevamo naslednje informacije:
i) katera dejanja so bila doslej opravljena za realizacijo citiranega Sporazuma
v zgoraj citiranih točkah 3. in 4;
ii) kdo (poimensko) je na ministrstvu ali organih v sestavi zadolžen za
spremljanje izvajanja Sporazuma in specifično, citiranih določil;
iii) kakšna je sestava ekspertnih skupin, ki so imenovane za postavitev
"Muzeja posebne vrste" v objektu Proštija, posebej upoštevajoč
neizpodbitno dejstvo, da je po svoji naravi zakupnica v svojevrstnem
navzkrižju interesov za izvedbo znanstveno vzdržne in verodostojne
postavitve muzejske zbirke kot jo določa citirani Sporazum.
iiii) kateri finančni viri so bili uporabljeni za dosedanje aktivnosti in v kakšnem
obsegu.
Zanima nas tudi, Kakšna je splošna ocena učinkovitosti oziroma strokovna
evalvacija izvajanja sporazuma v citiranih točkah s strani Ministrstva za
kulturo ob dejstvu, da je od podpisa sporazuma do danes minilo že skoraj 6
let.
Ob tem ministrstvo spominjamo, da Odlok o razglasitvi Blejskega otoka kot
zgodovinskega spomenika iz leta 1999 razglaša otok za kulturni spomenik
državnega pomena z lastnostmi arheološkega spomenika, kulturne krajine,
umetnostno arhitekturnega spomenika in zgodovinskega spomenika.
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik državnega pomena izhajajo
iz ugotovitve stroke, da je Blejski otok edini naravni otok v Sloveniji, poseljen
že v sedmem stoletju pred našim štetjem in da je sedanji sakralni objekt
trenutne zakupnice naslednica več starejših svetišč. Zavarovano območje je
namenjeno trajni ohranitvi kulturnih, arheoloških, arhitekturnih, krajinskih,
likovnih in zgodovinskih vrednot, povečevanju pričevalnosti kulturnega
spomenika, prezentaciji kulturnih vrednot spomenika in situ, v tisku in drugih
medijih, učno-demonstracijskemu delu, in znanstveno-raziskovalnemu delu.

Za UPASANA SPD je posebej pomembno, da odlok o razglasitvi blejskega
otoka kot zgodovinskega spomenika posebej določa, da gre za dediščino več
starejših svetišč in da je otok namenjen učno demonstracijskemu in
znanstveno raziskovalnemu delu. Na ta način blejski otok V CELOTI in v svoji
CELOVITOSTI predstavlja emblematsko točko posebne moči v Republiki
Sloveniji za kozmologijo UPASANA; sanjava prostost duha, saj predstavlja
izrazito inkarnacijo transverzalnosti kozmoloških tokov, ki so se srečali na
tem otoku. Točka posebne moči na Bledu je po verskih prepričanjih
UPASANA njen ključni sakralni objekt in njeni člani želijo in morajo imeti
dostop do vseh dotikališč sedanjosti s preteklostjo na otoku v prvi fazi posebej
skoz znanstveno raziskovalno delo. Kajti UPASANA, sanjava prostost duha je
nazor, njena prepričanja zorijo in dozorijo v stanju sanjama, ki pa mu
predstavlja vero-dostojno znanstveno raziskovalno delo pomembno polje
oprijemališč in orientacij.

Slava Živi in starim duhovnim entitetam, ki so delovale in delujejo na naših
tleh.
UPASANA SPD

