
 

 

Ljubljana, 19. december 2019 
 
mag. Dejan Židan 
Predsednik Državnega zbora RS 
 
 
ZADEVA: Zahteva za dopolnitev odgovora na pisno poslansko 
vprašanje  
 
 
V skladu z 240. in drugim odstavkom  249. člena Poslovnika Državnega 
zbora vam posredujem zahtevo za dopolnitev odgovora na pisno poslansko 
vprašanje v zvezi s posvetom verskih skupnosti, ki ga naslavljam na 
ministra za kulturo mag. Zorana Pozniča.  
  
 
 
S spoštovanjem! 
 
 
 

Zmago Jelinčič Plemeniti, 
vodja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V prilogi: 
-zahteva za dopolnitev odgovora na pisno poslansko vprašanje 
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VSEBINA ZAHTEVE ZA DOPOLNITEV ODGOVORA NA PISNO 
POSLANSKO VPRAŠANJE 

 
Prejel sem odgovor ministra za kulturo mag. Zorana Pozniča vendar z 
odgovorom nikakor nisem zadovoljen, zato zahtevam dopolnitev odgovora. 
 
Odgovor je slab, zato z njim nikakor nisem zadovoljen. V odgovoru se ne 
odgovarja na postavljena vprašanja temveč se odgovarja na način kot, da je 
vse v redu. Pa ni! 
 
Vedno se zalomi pri islamski skupnosti. Prav zanimivo je, kako ima vedno 
znova točno določena skupnost težave v našem kulturnem prostoru. Zadeve 
pa se stopnjujejo zmerom ko nekdo že samo omeni islam. Že sama 
omemba besede islam in že vsi mislijo, da se kršijo ustavne določbe.   
 
Pripadniki islamske skupnosti, se ne prilagodijo in ne spoštujejo slovenske 
tradicije, kar je razvidno iz vsakodnevnih družbenih situacij. Pri ljudeh se 
vzbuja občutek nelagodja. V pametnih državah kot je to npr. Francija in 
Avstrija so že sprejeli ustrezne ukrepe, mi pa smo ostali popolnoma pasivni 
in rez idej kako ohranjati in razvijati slovensko kulturo.  
 
Res je, da se dialoga vsak posameznik ali družbena skupina udeleži po 
svoji lastni presoji vendar so pri tem zelo pomembni motivi neudeležbe, 
katere je potrebno upoštevati pri nadaljnjem delu. Islamisti izsiljujejo 
določene pravice, katere sami vztrajno  kršijo.  
 
V 32. a členu Zakona o državni upravi so res določene naloge Ministrstva 
za kulturo, po drugi strani pa je minister dolžan spoštovati prisego podano 
pred imenovanjem, katere vsebina je določena v 104. členu Ustave 
Republike Slovenije. Tako se opravljajo naloge na področju kulture za 
blaginjo Slovenije, kar je načelo v duhu katerega se pa uporablja sam 
zakon. Blaginja Slovenije na področju kulture zagotovo nikakor ne 
predstavlja uporabe burk, nikabov in hidžabov na kulturnih prireditvah. In 
tukaj ima minister pristojnosti, da lahko ukrepa.  
 

• Zanima me konkretno, ali je res bil motiv neudeležbe islamske 
skupnosti na 4. seji Sveta Vlade RS za dialog o verski svobodi 
nerealne in diskriminatorne zahteve islamske skupnosti? 
 

• Zanima me, časovni postopek ravnanj v postopku sklica 4. seje Sveta 
Vlade RS za dialog o verski svobodi. 
 

• Zanima me, kaj vse je bilo obljubljeno islamski verski skupnosti? 
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• Zanima me, kateri dve zadevi povezani z islamisti sta bili na 
dnevnem redu 4. seje Sveta? 
 

• Zanima me, ali misli minister morda po tujih vzorih predlagati 
preureditve določenih cerkva v Sloveniji v mošeje? Marsikomu bi 
bilo to po godu.  
 

• Predlagam, da se na naslednjo sejo Sveta uvrsti točka s predlogom, 
ki zasleduje versko svobodo, in sicer da se stolnica svetega Nikolaja 
v Ljubljani po turškem vzoru preoblikuje v mošejo. Najverjetneje bo 
s takšnim predlogom zadoščeno vsem ustavno zagotovljenim 
pravicam islamistov.  
 

• Zanima me, zakaj je prepovedano nošenje pustne šeme npr. na 
bankah, na sodiščih, v javnih organih v avtomobilu, medtem ko se pa 
dopušča nošenje nikabov, hidžabov in burk prav v teh prostorih. Kje 
je pa tukaj spoštovanje 14. člena Ustave Republike Slovenije? 
 

• Zanima me, kaj bo naslovni minister naredil v sodelovanju z 
ministrom Jožefom Česnikom, da se bo zagotovilo spoštovanje 41. 
člena Ustave Republike Slovenije, za vse državljane RS, ki živijo v 
islamskih državah? 
 

• Zanima me, kako je možno, da ne zagovarjate slovenskih 
tradicionalnih kulturnih značilnosti, saj je to del vaše zaprisege po 
104. členu Ustave RS, po kateri ste dolžni ravnati za blaginjo 
Slovenije?  
 

• Kaj pa po vašem mnenju predstavlja blaginjo Slovenije upoštevaje 
32.a člena Zakona o državni upravi? 
 

 
Za vaš odgovor se vam zahvaljujem. 
 

Zmago Jelinčič Plemeniti, 
vodja 

 

 


