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Zadeva: Odgovor na pisno poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s 
posvetom verskih skupnosti

Zveza:   Vaš dopis št. 020-07/19-1717/2 z dne 8. 11. 2019

Spoštovani,

poslanec Zmago Jelinčič Plemeniti je ministru za kulturo, mag. Zoranu Pozniču, postavil pisno 
poslansko vprašanje v zvezi s posvetom verskih skupnosti. Minister v nadaljevanju podaja 
naslednji odgovor, ki vsebuje tudi odgovore k posameznim stališčem poslanca.

Spoštovani,

ugotavljam, da se vaša stališča in vprašanja v zvezi s posvetom verskih skupnosti dejansko 
nanašajo na dogodek odpovedi  4. seje Sveta Vlade RS za dialog o verski svobodi (v nadaljnjem 
besedilu: Svet) z dne 8. 10. 2019. vašemu stališču, da se Islamska skupnost v Republiki Sloveniji 
(v nadaljnjem besedilu: ISRS) 4. seje Sveta ni udeležila zaradi pogojevanja udeležbe s sprejetjem 
zagotovil, da država zagotovi plačevanje socialnih prispevkov imamom, duhovno oskrbo v zavodih 
zaprtega tipa, plačevanje obrezovanja dečkov ter v vrtcih in šolah prehrano brez svinjskega mesa 
oziroma masti in da je neudeležba na imenovani seji oblika pritiska in izraz posebnega položaja 
ISRS, ne morem slediti že iz načelnih razlogov, saj je bistvena lastnost vsakega dialoga, in torej 
tudi dialoga o verski svobodi, prav prostovoljnost. Vsak posameznik ali družbena skupina se po 
svoji lastni presoji dialoga enako legitimno udeleži ali pa tudi ne; dialoga ravno zato ni mogoče niti 
vsiliti niti z njim izsiliti kaj tretjega. 

V postopku sklica 4. seje Sveta Vlade RS za dialog o verski svobodi se ni zgodilo nič izjemnega. 
Predvsem je pomembno, da vsa nesoglasja rešujemo na tvoren in dialoški način. Naš dialog z 
Islamsko skupnostjo nadaljujemo, kar pomeni, da si prizadevamo za čim bolj tvorno razpravo 
udeležencev dialoga, prav tako javnost o svojem delu obveščamo prek svojih spletnih strani.

mag. Dejan Židan
predsednik Državnega zbora

Državni zbor Republike Slovenije 
Šubičeva 4
1000 Ljubljana



Dnevni red 4. seje Sveta je bil pripravljen skladno s Poslovnikom o delovanju Sveta Vlade 
Republike Slovenije za dialog o verski svobodi, Sklepom o ustanovitvi Sveta Vlade Republike 
Slovenije za dialog o verski svobodi, z določbo 5. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 43/2001 in nadaljnji), ki ureja načina dela vlade na področju vzpostavitve dialoga 
z organizacijami civilne družbe, z določbo drugega odstavka 5. člena Zakona o verski svobodi 
(Uradni list RS, št. 14/07 in nadaljnji), ki državi zapoveduje dialog z verskimi skupnostmi in z 
večinskim stališčem članov Sveta o pravilni razlagi sklepa o ustanovitvi Sveta, ki naloge Sveta 
primarno razume kot dialoške naloge in ga je na 1. seji Sveta izrecno podprl tudi član Sveta, ki 
predstavlja ISRS1. 

Ker se odločitev ISRS za spremenjeno razumevanje dialoga in njena neudeležba na 4. seji Sveta 
umeščata v polje človekove pravice do splošne svobode ravnanja iz 35. člena Ustave Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Ustava), katere nosilke so tudi verske skupnosti, sem kot 
predsednik Sveta, zaradi spoštovanja splošne svobode ravnanja ISRS in spoznanja, da dialog po 
naravi stvari ne sme biti vsiljen, odpovedal 4. sejo Sveta, na kateri naj bi se obravnavalo dve 
zadevi, povezani z ISRS.

Glede vaših stališč, da sta slovenska zgodovina in družba utemeljeni na krščanski tradiciji in kulturi 
ter da se pripadniki ISRS ne prilagodijo in ne spoštujejo slovenske tradicije ugotavljam, da le-ta z 
vidika stvarne pristojnosti Ministrstva za kulturo (v nadaljnjem besedilu: MK), ki jo ureja 32.a člen 
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji: v 
nadaljnjem besedilu: ZDU-1) za MK niso pravno merodajna. Dodatno ugotavljam, da se tudi 
Ustava kot hierarhično najvišji pravni akt ne izreka o pomenu krščanske tradicije in kulture ter 
slovenske tradicije in zavezanosti pripadnikov ISRS k spoštovanju slovenske krščanske tradicije in 
kulture.

Na vprašanje o morebitnih ministrovih ravnanjih, ki naj bi zagotovila spoštovanje in prilagoditev 
ISRS slovenskim kulturnim vrednotam, sem odgovoril že v prejšnjem odstavku tega odgovora. 
Dodatno izpostavljam, da je svoboda delovanja verskih skupnosti kot sestavni del načela o ločitvi 
države in verskih skupnosti na področjih, na katerih delovanje verskih skupnosti posega v 
pristojnosti države, omejena s suverenostjo države. Državna suverenost na državnem ozemlju 
pripada izključno državi, ki so ji navznoter podrejene vse druge oblasti. Cerkve in druge verske 
skupnosti pa so v skladu z določbo drugega odstavka 6. člena Zakona o verski svobodi (Uradni list 
RS, št. 14/07 in naslednji; v nadaljnjem besedilu: ZVS ) dolžne delovati v skladu s pravnim redom 
Republike Slovenije (Ustavo, zakonskimi in podzakonskimi predpisi). 

Glede časovnice pričakovanega ministrovega zavzemanja za prepoved uporabe burk, nikabov in 
hidžabov na kulturnih prireditvah, ugotavljam, da se navedena ravnanja štejejo za manifestacijo 
človekove pravice do verske svobode iz 41. člena Ustave ali vsaj za manifestacijo človekove 
pravice do splošne svobode ravnanja iz 35. člena Ustave. Človekove pravice je mogoče omejevati 
le z zakonom in v primeru, da se z omejitvijo varuje druge ustavne in človekove pravice oziroma  
vrednote (npr. zavarovanje ljudi in premoženja in varovanje javnega reda) bi lahko prepoved 
nošenja navedenih oblačil na kulturni prireditvi pomenila ustavno neskladno omejitev verske 
svobode ali splošne svobode ravnanja. Javne kulturne prireditve ureja Zakon o javnih shodih in 
javnih prireditvah (Uradni list SRS, št. 20/73, 42/86, 5/90, Uradni list RS - stari, št. 8/90 - ZSDZ, 
10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 4/92 in nadaljnji; v nadaljnjem besedilu: 
ZJSJP), ki med javne prireditve uvršča tudi vsakomur dostopne kulturne prireditve. Priprava 
zakonodaje s področja javnih shodov in prireditev (tudi področja javnih kulturnih prireditev) je v 

                                                  
1 Glejte zapisnik 1. seje Sveta objavljen na https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/Verska-
svoboda/Svet-Vlade-RS-za-dialog/fd7905e272/ZapisnikPrveSejeSveta_VS.pdf .



stvarni pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve. Ministrstvo za kulturo ne razpolaga s podatki, ki 
bi zahtevali normativno urejanje zasebnih kulturnih prireditev ali dogodkov. 

Glede asimilacije islamske skupnosti v slovensko okolje ugotavljam, da MK po ZDU-1 ni stvarno 
pristojno za oblikovanje pravil za področje asimilacije verskih skupnosti v slovensko okolje. Ker 
sama predstava o obstoju potrebe po asimilaciji verske skupnosti, ki ni tradicionalna religija okolja v 
slovensko okolje, nasprotuje temeljnemu cilju človekove pravice do verske svobode iz 41. člena 
Ustave - zagotovitvi možnosti uresničevanja vere muslimanom oziroma pripadnikom islamske 
skupnosti oziroma islamski skupnosti, v celoti zavračam tovrstne predstave. Vsi navedeni nosilci 
pravice do verske svobode imajo pravico do svobodnega in nemotenega uresničevanja islamske 
vere z ravnanji, ki pa morajo biti skladna s pravnim redom Republike Slovenije. Primere konfliktov 
med človekovo pravico do verske svobode in drugimi ustavnimi vrednotami, ki jih v življenjski 
praksi ni mogoče uravnotežiti, praviloma avtoritativno razreši ustavno sodišče.

Glede načina zagovora slovenskih tradicionalnih kulturnih značilnosti na Svetu Vlade Republike 
Slovenije za dialog o verski svobodi ugotavljam, da sem glede ustavnega položaja slovenskih 
tradicionalnih kulturnih vrednot, ki naj bi bile utemeljene v krščanski tradiciji in kulturi že oblikoval 
svoje stališče (glejte sedmi odstavek tega odgovora). Posledično na sejah Sveta ne zagovarjam
navedenih slovenskih tradicionalnih kulturnih značilnosti, pač pa slovensko ustavo oziroma vse 
ustavne vrednote ter še posebej  versko svobodo, skladno z standardi njenega varstva, ki  sta jih 
oblikovali slovensko ustavno sodišče in Evropsko sodišče za človekove pravice.

S spoštovanjem,

mag. Zoran Poznič
                                                                           minister
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