ZARES – nova politika
Občinski odbor Bled
Predsednik OO
matjaz.erjavec@zares.si

Ministrstvo za kulturo RS
Ministrica, gospa Majda Širca
Maistrova 10
1000 Ljubljana

Bled, xx.01.2009

Upravljanje z Blejskim otokom
Spoštovana ministrica, spoštovana kolegica!
Ob zaključku mandata, že po volitvah, tako rekoč na predvečer predaje poslov, je bivši minister za
kulturo, dr. Vasko Simoniti, potrdil privilegiranost Rimokatoliške Cerkve v Sloveniji in s »skrivnostnim«
sporazumom grobo posegel v vse dosedanje odločitve slovenskega sodstva ter kljub posebnemu statusu
in njegovi posebni simbolni vrednosti za vse Slovence, predal objekte na Blejskem otoku v upravljanje
Cerkvi, državi pa »uspel zagotoviti« le lastništvo nad otokom samim. Tako ravnanje se nam zdi
nedopustno, sporazum pa potreben posebne pozornosti in dolžne presoje zakonitosti.
V OO Zares Bled menimo, da je v preteklosti na Bledu že prišlo do dobre prakse in ustrezne oblike
sodelovanja med lokalno skupnostjo in državo, ko je bilo upravljanje Blejskega gradu prenešeno na
Zavod za kulturo Bled. Poslanstvo Zavoda za kulturo Bled je odgovorno upravljanje z Blejskim gradom in
s Festivalno dvorano Bled ter z drugimi kulturnimi spomeniki državnega pomena, med katere prav
gotovo sodi tudi Blejski otok. Menimo, da obstoječa oblika upravljanja z Blejskim gradom lahko
predstavlja dobro osnovo za razširitev upravljalskih pooblastil tudi na Blejski otok in na nesakralne
objekte na njem. S prenosom upravljanja z otokom in nesakralnimi objekti na javni zavod bi brez dvoma
zagotovili preglednost upravljanja v javno korist. Hkrati bi bilo smotrno tudi s posebnim predpisom
določiti pogoje dostopanja na otok (koncesija prevozov) in morebitno vstopnino na otok s tem pa prost
dostop v objekte na otoku. Prepričani smo, da lahko javni zavod skupaj s strokovno javnostjo in ob
sodelovanju lokalne skupnosti uspešno določi kvalitetno javno dostopno kulturno zgodovinsko in
umetnostno vsebino objektom na otoku in s tem doprinese k širši prepoznavnosti slovenske zgodovine,
kulture in umetnosti.
Naše prepričanje je, da je sklenjeni sporazum nezakonit in da njegova razveljavitev upravičena že zaradi
kršitve 19.člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, še posebno pa je zaskrbljuječe
dejstvo, da so bile z njegovo sklenitvijo zavestno neupoštevane in negirane pravnomočne odločitve
slovenskega sodstva.
Spoštovana ministrica, na Bledu že uspešno upravljamo s kulturnim spomenikom državnega pomena – z
Blejskim gradom. Prepričani smo, da Zavod za kulturo Bled, ob izpolnitvi pogoja razveljavitve
obstoječega sporazuma z RKC, zna in zmore upravljati tudi z Blejskim otokom. Zato Vas prosimo, za
razmislek in naklonjenost našemu pogojnemu predlogu o prenosu upravljanja.
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