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

Zveza:   Vaš dopis št. 020-07/19-1717/5, z dne 20. 12. 2019

Spoštovani,

poslanec Zmago Jelinčič Plemeniti je dne 19. 12. 2019 na ministra za kulturo, mag. Zorana 
Pozniča naslovil zahtevo za dopolnitev odgovora na pisno poslansko vprašanje v zvezi s posvetom 
verskih skupnosti, ki se dejansko nanaša na dogodek odpovedi  4. seje Sveta Vlade Republike 
Slovenije za dialog o verski svobodi z dne 8. 10. 2019. Minister za  kulturo na postavljeno zahtevo 
podaja naslednji odgovor:

Spoštovani,

ugotavljam, da sem se v svojem prvem odgovoru v celoti odzval na vaša stališča in odgovoril na 
vsa zastavljena vprašanja. V nadaljevanju pa odgovarjam še na vsa novo postavljena vprašanja, 
kot sledi:

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

Islamska skupnost v RS je zavrnila udeležbo na navedeni seji, ker je spremenila svoje 
razumevanje dialoga o verski svobodi. Od sklica 4. seje naprej le-tega ne razume več kot razpravo 
oziroma izmenjavo stališč o zadevah s področja verske svobode, pač pa kot razpravo s konkretnim 
rezultatom oziroma razpravo, katere posledica je stališče verske skupnosti, da je zadeva, o kateri 
naj bi se razpravljalo, rešena. Svet za dialog o verski svobodi je vrsta delovnega telesa Vlade 
Republike Slovenije za dialog z nevladnimi organizacijami, ki nima pooblastila niti za delo izven 
svojega delokroga niti za želeno doseganje rezultatov. 
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2. Zanima me, časovni postopek ravnanj v postopku sklica 4. seje Sveta Vlade RS za dialog o 
verski svobodi.

Sklic navedene seje in gradivo zanjo smo razposlali dne 19. 9. 2019. Islamska skupnost v RS je 
umik prvih dveh točk dnevnega reda predlagala dne 2. 10. 2019; predsednik Sveta je dne 7. 10. 
2019 ta predlog zavrnil. Islamska skupnost v RS je dne 8. 10. 2019 predsednika Sveta obvestila, 
da se zaradi spremenjenega razumevanja dialoga ne namerava udeležiti sklicane seje, predsednik 
Sveta pa je sklicano sejo istega dne zato odpovedal.

3. Zanima me, kaj vse je bilo obljubljeno islamski verski skupnosti?
V sklopu dogodka, o katerem poizvedujete, Islamski skupnosti v RS ni bilo nič obljubljeno.

4. Zanima me, kateri dve zadevi povezani z islamisti sta bili na dnevnem redu 4. seje Sveta?
Na dnevnem redu 4. seje Sveta ni bilo nobenih zadev, povezanih z islamisti. Prvi dve točki 
predlaganega dnevnega reda sta se glasili: 
»1. V šolah in vrtcih naj se otrokom islamske veroizpovedi zagotovi prehrana brez svinskega mesa 
oziroma masti, na predlog Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.
2. Razprava o pomislekih Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji glede načina registracije verskih 
skupnosti v Republiki Sloveniji, na predlog Ministrstva za kulturo«.

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

Minister za kulturo ne namerava predlagati preureditve določenih cerkva v Sloveniji v mošeje.

6. 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.

Minister za kulturo spoštuje ustavno načelo ločitve države in verskih skupnosti, zato na naslednjo 
sejo Sveta ne bo uvrstil točke, ki bi sledila poslančevi razlagi verske svobode in bi se nanašala na 
preoblikovanje Stolnice sv. Nikolaja (po turškem vzoru) v mošejo.

7. 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 v teh 
prostorih. Kje je pa tukaj spoštovanje 14. člena Ustave Republike Slovenije? 

Prepoved nošenja pustnih šem na bankah, sodiščih, v javnih organih in avtomobilu ne sodi v 
stvarno pristojnost Ministrstva za kulturo. Nošenje nikabov, hidžabov in burk se šteje 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.

8. 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?

Zagotovitev spoštovanja 41. člena ustave državljanom Republike Slovenije, ki živijo v islamskih 
državah, ni v stvarni pristojnosti Ministrstva za kulturo, vendar ministrstvo pri pripravi informacij in 
stališč v zvezi z versko svobodo, ki so del vsebinske podpore dejavnosti Republike Slovenije na 
področju zunanjih zadev, dosledno upošteva standarde njenega varstva, ki  sta jih oblikovala 
slovensko ustavno sodišče in Evropsko sodišče za človekove pravice.

9. 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?



Minister za kulturo v celoti uresničuje svojo prisego o spoštovanju ustavnega reda, ravnanju po 
svoji vesti in delovanju v prid blaginje Slovenije. Ministrstvo za kulturo na področju svojih stvarnih 
pristojnosti na upravnih področij, ki jih določa 32.a člen Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 
113/05 - uradno prečiščeno besedilo in nadaljnji: v nadaljnjem besedilu: ZDU-1), in sicer na 
področjih umetnosti, kulture, kulturne dediščine, filma, medijev in slovenskega jezika 
nediskriminatorno obravnava oziroma zagovarja tudi slovenske tradicionalne kulturne značilnosti. 
Na področju verske svobode ustavno načelo o ločenosti države in verskih skupnosti državi 
prepoveduje vsakršno, tudi simbolno istovetenje s katerim koli verskim ali drugim prepričanjem 
oziroma z verskimi skupnostmi (npr. tudi poistovetenje s tradicionalnimi religijami okolja, ki so 
sooblikovale slovenske tradicionalne kulturne značilnosti).

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

Določba 32. a člena ZDU-1 ne ureja blaginje. Blaginja Slovenije po 104. členu Ustave je ustavna 
vrednota, izražena v obliki pravno nedoločenega pojma, katerega vsebina se oblikuje v 
vsakokratnem konkretnem življenjskem primeru.

S spoštovanjem,

mag. Zoran Poznič
                                                                           minister
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