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»Civilizacijo lahko presojamo po tem, 

kakšen je njen odnos do manjšin.« 

(Mahatma Gandi)  



 
 

POVZETEK 

Diplomsko delo se ukvarja s trenutnim položajem islamske skupnosti kot verske manjšine v 

Sloveniji. V teoretičnem delu opiše osnovne religiozne koncepte Islama in nudi kratek 

zgodovinski pregled njegove razširitve v evropski in slovenski prostor. Podrobneje oriše 

njeno današnje delovanje, največji poudarek pa namenja problematiki zadovoljevanja 

nekaterih splošnih verskih potreb muslimanov, pri čemer izstopajo predvsem: pomanjkanje 

verskih objektov, nedostopnost halal prehrane, oteženo praznovanje verskih praznikov ter 

opravljanje dnevnih molitev itd. Prav te pomanjkljivosti islamsko manjšino, v primerjavi z 

ostalimi verskimi skupnostmi v Sloveniji, postavljajo v diskriminatoren položaj. 

Empirični del skozi kvantitativno raziskavo dokaže statistično pomembne razlike v 

diskriminaciji muslimanov in nemuslimanov. Muslimani so, sodeč po izdelani raziskavi, manj 

zadovoljni z možnostmi zadovoljevanja verskih potreb kakor nemuslimani. Pogosteje so tudi 

žrtve posredne diskriminacije, predvsem na področjih vere, vzgoje in izobraževanja ter 

zaposlovanja in delovnih razmerij. Mnogi avtorji in vprašani se strinjajo, da k temu 

pripomorejo tudi mediji, ki stereotipe in predsodke o omenjeni skupnosti širijo hitreje kot 

kdajkoli prej. To pa, glede na trenutno svetovno dogajanje, sploh ni presenetljivo.   

Ključne besede: muslimani, diskriminacija, džamija, verska identiteta, halal prehrana, verski 

obredi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Diploma paper is dealing with current status of Islamic community as a religious minority in 

Slovenia. On a theoretical level, it presents basic religious concepts of Islam and it offers 

overview of his historical presence in Europe and Slovenia. Further, describes current 

functioning of the community and emphasizes the issue of satisfying religious needs of 

Muslim people, such as: lack of Islamic religious objects, inaccessibility of halal food, 

difficulties with celebrating religious holidays and performing daily prayers… These 

disadvantages put Islamic community in discriminatory situation. 

Empirical data proves some statistically significant differences in discrimination between 

Muslim and non-Muslim people.  Muslim people are less satisfied with their possibilities in 

fulfilling religious needs than non-Muslims. Muslim people are also more often victims of 

non-direct discrimination, especially in the fields of religion, education and employment 

relations. Many authors and participants agree that media significantly contribute to 

expansion of stereotypes and prejudices about Islamic community.   

Key words: Muslims, discrimination, mosque, religious identity, halal food, religious rituals 
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UVOD 

Raziskovanje tujih krajev in odkrivanje drugačnih kultur je moja najljubša prostočasna 

dejavnost, ki se ji ne morem upreti. Med zadnjim popotovanjem po državah bivše Jugoslavije 

sem ugotovila, da do omenjenega koščka sveta gojim ambivalenten odnos. Na nek način se 

čutim z njim povezano oz. del njega (morda, ker smo bili tudi Slovenci nekoč del kraljevine 

Jugoslavije), hkrati pa v meni še vedno vzbuja misterioznost, ki je med drugim tudi posledica 

drugačne religije. Tudi ta mi navsezadnje ni tako tuja, saj prihajam iz kraja, kjer živi relativno 

veliko muslimanov in sem v njihovi prisotnosti odraščala. Prej temu nisem posvečala 

pretirane pozornosti, velikokrat sem se podredila številnim predsodkom in stereotipom, brez 

spraševanja, ali so le-ti dejansko upravičeni. Šele v zadnjem času – med številnimi potovanji 

v muslimanske države in z aktivnejšim vzpostavljanjem socialnih mrež znotraj njih – je moja 

percepcija islama pričela opuščati prisvojene podobe in začela pridobivati novo obliko in 

velikost. 

 

To je bil tudi povod, da sem se odločila za diplomsko nalogo s tovrstno tematiko. 

Raziskovanje te tematike se mi je zdelo nujno potrebno, saj so muslimani pogosto 

predstavljeni v napačni, negativni luči. Islam je zlasti v množičnih medijih (npr. televizija, 

radio, časopisje) predstavljen kot »svojevrstna nevarnost, ki je bila vedno navzoča« (Said, 

1981, str. 6). Po drugi strani pa se tudi muslimani sami soočajo z identitetno krizo, saj noben 

človek ne pripada le eni skupnosti, kar izpostavlja že Debeljak (2004, v, Pašić, 2006). Pašić 

(2006) opozarja, da je situacija v Sloveniji še posebej specifična, saj so muslimani v Slovenijo 

prišli še v času bivše skupne države SFRJ kot notranji migranti in sprva svoje verske 

identitete niti niso izpostavljali. 

 

V nalogi se bom posvetila vprašanju, kakšen položaj uživajo muslimani v Sloveniji. S 

kvantitativno raziskavo bom skušala ugotoviti, ali so muslimani v primerjavi z nemuslimani 

bolj diskriminirani in če da, kakšna oblika le-te je najbolj pogosta ter na katerih področjih se 

najbolj kaže. Preverila bom tudi, ali obstajajo razlike v vrednotenju verske identitete med 

obema družbenima skupinama. 
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I. TEORETIČNI DEL 

1 ISLAM  

Beseda islam je arabskega izvora in pomeni »popolno predanost Bogu« – Allahu dželle 

šanuhu, pri čemer dželle šanuhu pomeni »vzvišen« (Pašić, 2005, str. 17). Beseda izhaja iz 

arabskega korena salam, kar pomeni »mir oz. blaginja«. Iz istega korena izhaja tudi beseda 

taslim, kar pomeni »sprejeti Islam«, »postati musliman« (Thoraval, 1998, v Gašparević, 

2012). Islam strogo zapoveduje monoteizem in prepoveduje kakršnokoli posredništvo med 

človekom in Bogom, saj je to vera, ki je preko odposlanca Mohameda objavljena celemu 

človeštvu (Pašić, 2005). 

Islam je navzoč v vseh vidikih javnega in zasebnega življenja muslimanov prek islamskega 

zakona oz. šarije (Thoroval, 1998, v Gašparević, 2012). Ne predstavlja samo religije na 

splošno, temveč kot »celoto, ki hkrati vključuje vero, ekonomijo, politiko, pravo, 

izobraževanje, družbo itd.« (Pašić, 2005, str. 17). Gre za religijo, ki zavrača v današnji Evropi 

močno prakticiran sekularizem, tj. preobrazbo iz cerkvenega v posvetno (Leksikon CZ, 1987). 

Islam temelji na petih načelih, ki obsegajo vse aspekte življenja in so izraz sporazuma med 

Bogom in vernikom. Kdor ne veruje v ta pravila, ne more biti musliman (Pašić, 2005). 

1.1  Temelji 

Pašić (2005) navede in podrobneje razloži naslednje temelje islama: 

1.) Verovati v enega Boga (Allaha) in trditi, da je Mohamed Njegov odposlanec.  

Kdor v to ne verjame, ne more biti musliman, islam namreč ne pozna posredništva, 

trojstva, svetnikov ali božanstev drugih ljudi, ki so pogosta pri drugih religijah. Rippin 

(2001, v Gašparević, 2012) dodaja, da se zgornji frazi citirata tudi pri spreobrnitvi v 

islam. 

 

2.) Moliti petkrat na dan. Molitev je najbolj neposreden odnos vernika z Bogom. V času 

molitve mora biti vernik obrnjen proti Meki (v Sloveniji je to na JV), zato da vsak 

posameznik dobi občutek pripadnosti skupnosti in zavedanje, da so vsi obrnjeni proti 

istemu cilju. Oseba se počuti zdravo, saj se petkrat na dan umije, umiri in razgiba dele 

telesa. Med molitvijo se recitirajo citati iz Korana. Rippin (2001, v Gašparević, 2012) 
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poudarja pomembnost klica k molitvi, ki ga izvajajo mujezini v vsaki mošeji oz. 

mesdžidu. Dodaja, da se molitve lahko izvajajo tudi izven mošeje, razen petkove 

opoldanske seanse, ki velja za najpomembnejšo. 

 

3.) Post v mesecu ramadanu. To je dolžnost za tistega, ki je pameten, normalen 

musliman in fizično zdrava odrasla oseba. Pomeni vzdržnost od zore do mraka; v tem 

času vernik ne sme jesti, piti in imeti spolnih odnosov (str. 29). Ramadan traja 30 dni 

in se določa glede na lunarni koledar, zato se le-ta vsako leto premakne. Post je poleg 

izpolnjevanja Božje zapovedi pomemben tudi za zdravje, tako duhovno kot fizično 

okrepitev človeka ter predstavlja spoštovanje življenjskih dobrin. Po mnenju Nasra 

(2007) se morata posameznikov um in jezik v tem času izogibati zlim mislim in 

besedam ter pozornost posvetiti ubogim. »Post poleg islama poznajo skoraj vse 

religije, še najbolj pa krščanstvo in judaizem, le da ga pripadniki teh dveh skupin 

prakticirajo na drugačen način« (Pašić, 2005, str. 32). 

 

4.) Dati zekat, tj. del prihodka za različne stvari. Človek sme uživati dobrine tega sveta 

le pod pogojem, da del dobrin vrne Allahu nazaj. Gre za del letnega prihodka, ki roma 

v poseben sklad, iz katerega se potem sredstva namenjajo raznoraznim projektom, 

institucijam ali organizacijam, kot so npr. univerze, bolnišnice, organizacijam, ki se 

ukvarjajo z revščino …  

 

5.) Iti na hadž, tj. romanje v Meko, če ti dopuščajo finance. To predstavlja vrhunec 

verskega prepričanja muslimana. Romanja so oproščeni duševno bolni, sužnji in 

ženske brez sorodnikov, ki bi jih spremljali. Nasr (2007) dodaja, da muslimani 

verjamejo, da jim Bog odpusti vse osebne grehe, če iskreno in predano opravijo hadž. 

1.2  Koran 

Sveto pismo Islama je Koran. Beseda je arabskega izvora in pomeni zbiranje, branje (Pašić, 

2005, str. 36). Sestavlja ga 114 sur oz. poglavij, ki pa si ne sledijo kronološko po času 

nastanka. Večje število starejših sur se nahaja na koncu, mlajše pa na začetku. Pripovedi so 

pisane, kakor da Alah govori skozi Mohameda. Mohamed je bil nepismen, zato so Koran po 

nareku zapisali njegovi znanci. Dolga stoletja je veljal za neprevedljivega, saj naj bi bil 

arabski jezik svet jezik (Smrke, 2000, v Gašparević, 2012). 
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Etienne (2000, v Gašparević, 2012) poudarja pomen branja v muslimanski verski praksi, ki 

hkrati predstavlja tudi oviro pri spreobrnitvi v islam, saj tisti, ki ne obvlada arabščine, Korana 

ne more razumeti. Lahko ga sicer živi, a ne more sodelovati pri proizvajanju kaosa, ki ga 

branje Korana povzroča. 

Koran navsezadnje ni le kronika dogodkov, temveč predstavlja norme političnega, verskega, 

družinskega in družbenega življenja za vsakega muslimana (Etienne, 2000, v Gašparević, 

2012), kar je v skladu z začetno mislijo, ki trdi, da Islam ne predstavlja le religije, temveč 

način življenja. 

1.3  Mohamed 

Mohamed je zadnji Božji odposlanec in posledično najpomembnejša osebnost islama, saj je 

bil priča številnim razodetjem. Allah je Mohameda poslal človeštvu, da bi prenesel sporočilo 

Resnice. Družba Arabcev je bila v tistem času konfuzna in je nujno potrebovala nekoga, ki bo 

vanjo vnesel norme in vrednote, ki bodo veljale za oba spola, ter bo postavil meje med 

družbeno svobodo in zasebnostjo posameznika (Pašić, 2005). 

Koran opisuje Mohameda kot popoln vzor, vreden posnemanja. Bog naj bi mu dodelil 

iskrenost in plemenitost na najvišji možni stopnji. Muslimani preroka vidijo kot najbolj 

popolno božjo stvaritev. Spoštovanje in ljubezen do preroka sta pri muslimanih neločljiva od 

ljubezni do božje besede, Korana in boga samega (Nasr, 2007). 

Dejanja in običaji Mohameda so znani kot suna. V njej se nahajajo načini, kako je sedel, 

jedel, se vedel do družine, sosedov, živali ter njegova politična in sodna dejanja. Suna je poleg 

Korana najpomembnejše delo islama in se je stoletja prenašala skozi pisno in ustno izročilo. 

Tudi suna zajema vse vidike človeškega mišljenja in življenja (Nasr, 2007). 

1.4  Islam in ženske 

V tem posebnem poglavju sem se posvetila muslimankam in odnosu islama do žensk, ki v 

današnjih časih še posebej razburja javnost. Predvsem zaradi zakrivanja žensk, ki je del 

oblačilnega kodeksa muslimanov, se islam pogosto enači z nestrpnostjo in zatiranjem žensk 

(Esposito, 1995, v Pašić, 2005). Pašić (2005) zatiranje žensk uvrsti tudi med najbolj pogoste 

predsodke, ki se pojavljajo v slovenskem časopisju. 
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Pokrivanje muslimank temelji na primarnih islamskih virih, na Koranu in hadisih ter 

predstavlja neizpodbitno versko obvezo. Najbolj razširjena interpretacija pokrivanja je tista, ki 

le-to razume kot pokrivanje las in vratu z ohlapno in neprosojno tkanino, nikakor pa ni edina 

(Kalčić, 2007). Pašić (2005) pokrivanje ženskega telesa dodatno obrazloži: »Pokrivanje 

(razen obraza, rok do zapestja in nog do členkov) žensko ščiti pred nepovabljenimi pogledi 

moških, kar pripomore k družbeni morali« (str. 129). Z njim se strinjajo številni avtorji, ki 

pokrivanje opredeljujejo kot javni znak islamske identitete in preventivni ukrep pred 

nadlegovanjem (Kalčić, 2007).  

Začetno tezo o zatiranju žensk razvija Kalčić (2007), ki meni, da so argumenti za prepoved 

nošenja rut tesno povezani z orientalističnimi predstavami o zaostalosti islama, v katerih so 

bile muslimanke predstavljene kot bitja brez pravic do aktivnega sodelovanja v življenju. Tudi 

številni zakoni o ukinitvi nošenja rut oz. pokrivanja so se v preteklosti in tudi danes nanašali 

predvsem na emancipacijo muslimank in njihovo aktivno vključevanje v delovne procese. Žal 

pa kljub sprejetju zakona, ta ni dosegel želenega učinka. Sprejele so ga večinoma mlajše 

ženske, za večino pa je to pomenilo nasilje nad njihovimi osebnimi pravicami. Ne pozabimo, 

da tudi pomeni zakrival niso statični, temveč se s časom spreminjajo, saj se oblačilne prakse 

odzivajo na različne globalne in lokalne družbene vplive, zaradi česar jih je treba nenehno 

interpretirati (Kalčić, 2007). S tem se popolnoma strinjam, saj se tudi islam v Sloveniji 

razlikuje od tistega v Turčiji. Še več, Pašić (2006) celo trdi, da muslimani že samo v modernih 

zahodnih družbah niso demografsko, etnično in religiozno monolitni, saj gre za heterogen 

kompleks pripadnikov različnih ljudstev, jezikovnih skupin in kultur. Le zamislimo si lahko, 

koliko raznolikosti premore zgolj ena verska skupina. 

Po mnenju Pašića (2005) »islam priznava enakopravnost spolov, vendar meni, da sta si moški 

in ženska različna, zato imata tudi specifični vlogi« (str. 129). Islam torej poudarja 

pomembnost biološkega spola, tako ženskega kot moškega (Pašić, 2005). 

Ženska po Pašiću (2005, str. 130) sme: 

 delati (denar, ki ga zasluži z delom, je njen), medtem ko moški mora delati; 

 uporabljati nakit, dišave in druga lepotilna sredstva, da bi zadovoljila svojega moža; 

 biti udeleženka na raznih prireditvah verskega pomena (bajram); 

 sama izbirati moža, starši ji pri tem lahko svetujejo. 
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Ženska v islamu torej ima možnost sodelovanja v družbenem življenju in ni le mati, žena ter 

gospodinja, kar ruši marsikatero predstavo o muslimankah. Tudi fenomen pokrivanja si vsaka 

muslimanka lahko razlaga na svoj način, saj obstaja našteto interpretacij, ki se s tem 

vprašanjem ukvarjajo. Nagnjenost zahodnih medijev, da položaj žensk v muslimanskem svetu 

prikazujejo slabše kot v resnici, naj bi bilo po mnenju Akbarja Ahmeda mogoče pojasniti tudi 

s stoletnim evropskim bojem za osvoboditev družbe izpod vpliva Cerkve (Alibašić, 2004). 

2 ISLAM V EVROPI 

Današnja Evropa živi v demokraciji in zagovarja sekularizem, ki sem ga omenila že v 

prejšnjih poglavjih, in pomeni preobrazbo iz cerkvenega v posvetno (Leksikon CZ, 1987). 

Evropa hoče tovrsten koncept ohranjati še danes, pri čimer se zapleta v konflikte z islamskimi 

državami, ki sekularizacije ne poznajo, saj je islam skupek vere in politike, ekonomije in 

kulture, družbe in vojske (Pašić, 2005). »Evropa je v konfliktu z islamom že od križarskih 

vojn naprej. Z ugotovitvijo, da je islam vojaško nepremagljiv, so se ustanovili orientalski 

inštituti, ki so začeli pisati neresnice o islamu« (Al-Ansari, 1996, str. 27, v Pašić, 2005, str. 

26). Kumar (2002, v Pašić, 2007) meni drugače. Trdi, da se je konfliktni odnos med Evropo in 

islamskim svetom razvil zaradi strahu in tesnobe, ki izvirata iz bližine. Muslimani so namreč 

sodelovali pri formaciji Evrope kot filozofi, znanstveniki in učenjaki. Islam je na številnih 

področjih intelektualno obogatil evropsko civilizacijo. V evropskem prostoru niso bili prisotni 

le kot drugačni ali drugi, temveč so pomembno prispevali tudi k njegovem razvoju (Kumar, 

2002, v Pašić, 2007). 

Debeljak (2004, v Pašić, 2007) ugotavlja, da se prevladujoče vrednostno negativne kolektivne 

predstave o islamu pojavljajo že od srednjega veka in renesanse dalje. Nadaljuje s tem, da je 

strah pred drugačnimi in barbari pogosto uspel poenotiti interese evropskih ljudstev, vedno pa 

jim je zagotavljal podlago za to, da so doživljali lastno držo kot moralno večvredno 

(Debeljak, 2004, v Pašić, 2007). Said (1981) trdi, da je islam že od nekdaj predstavljal 

svojevrstno nevarnost Zahodu, ki je bila vedno navzoča. Po mnenju Pašića (2007) je to 

odličen razlog, zakaj v medijih pogosto zasledimo muslimane le v vlogi ekstremistov, 

teroristov in podobno. Vreg (1986, str. 17, v Pašić, 2005) ga dopolnjuje: »Množična občila so 

vodilna institucija vladajočega razreda, ki ohranja in krepi ideološko zavest družbe«. V večini 

držav so muslimanom tako kot ostalim zagotovljene verske pravice z ustavo, vendar imajo v 

določenih državah še vedno veliko težav pri prakticiranju svoje vere (Pašić, 2005, str. 27). 
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2.1 Muslimani kot verska manjšina 

V zahodni Evropi naj bi živelo od 15 do 20 milijonov muslimanov (točna številka še ni 

znana). Muslimanske manjšine v Evropi so večinoma posledica ekonomskih migracij. Največ 

jih živi v Veliki Britaniji, Franciji in Nemčiji (Pašić, 2007). Muslimani so, kljub opravljanju 

najslabše plačanih del, ekonomsko vključeni v družbo, politično in kulturno pa ne (Osolnik, 

2003, v Pašić, 2007). 

Osolnik tako potrjuje tezo Alibašića (2004), ki meni, da je položaj muslimanskih manjšin 

danes še posebej nezavidljiv. Muslimanske manjšine predstavljajo kar tretjino svetovnega 

muslimanskega prebivalstva. Prav te so, poleg revnih muslimanov in zmernih muslimanskih 

(političnih) skupin, ki tvorijo jedro sodobne muslimanske prebuje, največ izgubile po 

terorističnih napadih na ZDA 11. septembra 2001. Od takrat ZDA in številne druge 

zahodnoevropske države niso pripravljene poslušati o tegobah muslimanov (Alibašić, 2004). 

11. september 2001 se na splošno označuje kot ključen mejnik, ki oblikuje življenja 

muslimanov  v zahodnoevropskih in ameriških državah (Kalčić, 2006). 

Vse etnične in verske manjšine so na določen način prisiljene v »defenzivo«, saj morajo 

nenehno dokazovati svoje posebne kolektivne vrednote. Ker je islam izredno heterogena 

verska skupina (sestavljena iz različnih etničnih, verskih, kulturnih podskupin), je zato še 

toliko bolj stigmatizirana kot druge verske skupine na Zahodu, ki svojo percepcijo o islamu 

gradijo na napačnih predstavah, ki so posledica aktualnega političnega dogajanja in parcialno 

interpretiranih zgodovinskih dogodkov. Muslimani so zato prisiljeni razmišljati o svoji 

identiteti in skupnosti, hkrati pa se morajo (aktivno ali pasivno) opredeliti do svoje identitete 

in razvijati posamezne strategije prilagoditve v okolici, v kateri živijo (Pašić, 2006). 

Po Pašiću (2006) so muslimani na Zahodu razvili naslednje strategije prilagoditev: 

 Asimilacijo kot popolno vesternizacijo, ki vključuje zanikanje lastne identitete in 

poskus zlitja z okolico, v kateri živijo; 

 Integracijo kot prilagoditev okolici, s hkratnim ohranjanjem muslimanske identitete 

in tradicije. Gre za poskus simbioze dveh različnih vrednostnih sistemov in 

spoštovanje sekularizirane moderne zahodne družbe; 

 Segregacijo kot zavestno izolacijo na družbenem robu, saj bi tako lažje ohranili 

muslimansko identiteto in tradicijo, ki se potencialno lahko razvije v radikalno obliko, 
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ki med drugim predvideva tudi nasilje kot način boja za lastne cilje in je lahko tudi 

akcija, ne samo reakcija. Gre za izrazito destruktivno obliko »strategije preživetja«. 

Temeljna razlika med zgoraj navedenimi strategijami je v tem, da integracija predstavlja 

vzajemno delovanje, asimilacija in segregacija pa le enostransko delovanje. Pri muslimanih so 

prisotne vse tri oblike. Pašić meni, da na Zahodu sicer prevladuje strategija integracije, vendar 

le pod pogojem, da je proces integracije dvosmeren, saj je le v tem primeru proces lahko 

uspešen (Pašić, 2006). 

Nemčija, Francija in Velika Britanija sledijo različnim mehanizmom in smernicam v odnosu 

do muslimanov. Vsaka izmed njih ima svoje specifike, tako prednosti kot pomanjkljivosti. 

Ker se bom sama v empiričnem delu osredotočila na slovenski prostor in njegovo 

problematiko, si oglejmo, kakšno je trenutno stanje muslimanske manjšine v Sloveniji. 

3 MUSLIMANI V SLOVENIJI 

3.1 Kratek zgodovinski oris 

Islam je bil v Slovenijo »uvožen« v času socialističnega režima (Gašperević, 2012, v Kalčić, 

2007). Večje število muslimanov je prišlo v Slovenijo šele v začetku 60. letih zaradi 

ekonomskih razlogov, razsežnost migracijskih gibanj pa se je nadaljevala v bivši Jugoslaviji 

po 2. svetovni vojni predvsem zaradi industrializacije, zato so se migranti naseljevali 

predvsem v industrijskih mestih (Pašić, 2005). Po besedah ekonomista Malačića, naj bi 

takratne notranje migracije imele podporo na institucionalni ravni, narekoval pa naj bi jih tako 

politični kot ekonomski sistem, ki je spodbujal pretok ljudi, ne pa tudi kapitala (Gašparević, 

2012, str. 22, v Kalčić, 2007). Špela Kalčić (2007) navaja številne ugodnosti migracij: 

brezplačno poklicno izobraževanje, dodeljevanje štipendij, zagotovljeno bivanje in delovna 

mesta v gostinstvu, turizmu in industriji. Pašić (2005) dodatno razlago za to vidi tudi v agrarni 

prenaseljenosti Jugoslavije in visokem naravnem prirastku. Z njim se strinja tudi Mežnarić 

(1986, v Gašparević, 2012). Večina muslimanov naj bi v Slovenijo prišla iz Bosne in 

Hercegovine, z mejnega območja Slovenije in Hrvaške, kasneje pa tudi s Kosova, Makedonije 

in Črne Gore (Gašparevič, 2012, str. 22, v Kalčić, 2007).  

Avtorica Kalčić (2007) je v svoji raziskavi ugotovila, da so bili muslimani v Sloveniji vse do 

slovenske neodvisnosti in vojne v BiH videni kot homogena skupina, saj so se kolektivno 

razlikovali v razmerju do Slovencev, ne glede na versko ali nacionalno pripadnost. Oznaka 
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»Bosanci« je označevala skupek prišlekov, ki so se v Slovenijo preselili iz drugih 

jugoslovanskih republik in ne le tiste, ki so prišli iz BiH. Avtorica je tudi ugotovila, da 

Slovencem takrat sploh ni bilo toliko mar, kateremu narodu prišleki dejansko pripadajo 

(Kalčić, 2007). Etnično razlikovanje na osnovi verske pripadnosti je tako postalo pomembno 

šele v kontekstu družbeno političnih sprememb z vojno v BiH. Različne interpretacije 

dogajanja v BiH in zavzemanje stališč vzdolž religijskih meja so vodile do situacij, ki so se 

nekaterim zdele podobne tudi tistim v vojnih razmerah  (Gašparević, 2012). 

Sočasno s prihodom beguncev v Slovenijo so k nam prišli tudi imami, ki so začeli organizirati 

verske aktivnosti, s katerimi so postopoma privabljali vedno večje število ljudi. V Sloveniji se 

je v letih 1991–1995 oblikovalo dvanajst novih džematov, ki so predstavljali lokalne 

podružnice Islamske skupnosti v RS (Kalčić, 2005).  

3.2 Islamska skupnost v Republiki Sloveniji 

Islamska skupnost je danes ena izmed štiridesetih verskih skupnosti, ki so registrirane na 

Uradu za verske skupnosti RS, in po številu pripadnikov zaseda drugo mesto. Uradno je bila 

prijavljena leta 1976, čeprav njeni začetki segajo že v 60. leta (Pašić, 2005). Trenutno jo 

sestavlja štirinajst odborov, ki so locirani predvsem v industrijskih mestih, v katera so se 

muslimani v preteklosti naseljevali. To so: Ljubljana, Jesenice, Velenje, Maribor, Koper, 

Kranj, Tržič, Škofja Loka, Kočevje, Postojna, Celje, Ajdovščina-Nova Gorica, Novo mesto in 

Trbovlje (Pašić, 2006). 

Več kot tretjina vseh muslimanov živi v Ljubljani z okolico (36 %), na Jesenicah (8 %), v 

Kopru (6 %) in Mariboru (5 %) (Pašić, 2006, v Komac, 2004). Vse skupnosti imajo svojo 

molilnico. Islamska skupnost v RS deluje pod okriljem Rijaseta Islamske skupnosti v BiH, s 

sedežem v Sarajevu. Najvišji predstavnik Rijaseta Islamske skupnosti je reis-ul-ulema, 

hierarhično pa so pod njegovo ingerenco muftiji (Pašić, 2006, str. 73). Ena najbolj pomembnih 

nalog novega muftija je izgradnja islamskega kulturnega centra v Ljubljani, o čemer bom 

podrobneje pisala v naslednjem poglavju. 

V Sloveniji je registrirana tudi politična stranka Bošnjakov, ki se imenuje Stranka 

demokratične akcije Slovenije (SDAS) in je izpostava stranke SDA v BiH. Kot najbolj aktivno 

in uspešno krovno kulturno organizacijo Bošnjakov RS pa velja omeniti kulturno društvo 

Biser iz Jesenic (Pašić, 2006).  
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Muslimani v Sloveniji so v primerjavi z drugimi muslimanskimi skupnostmi na Zahodu 

precej homogena skupnost, saj prevladujejo Bošnjaki, ki predstavljajo 73% vseh muslimanov 

v Sloveniji, sledijo pa jim Albanci z 12%. Enotno uspešno delujejo pod okriljem Islamske 

skupnosti RS (Pašić, 2006). 

4 PROBLEMATIKA URESNIČEVANJA VERSKIH ZAPOVEDI 

ISLAMSKE SKUPNOSTI V SLOVENIJI 

V diplomski nalogi izhajam iz predpostavke, da so muslimani v Sloveniji, v primerjavi z 

drugimi muslimanskimi skupnostmi na Zahodu, precej uspešno integrirani v slovensko 

družbo. Pašić (2006) razloge za to pripisuje predvsem dejstvu, da je večina pridobila 

slovensko državljanstvo, saj so muslimani v Slovenijo prispeli kot notranji migranti, ker so 

bile države njihovega izvora (Hrvaška, BiH, Srbija, Albanija, Kosovo) del Jugoslavije, tako 

kot tudi Slovenija. V Sloveniji imajo muslimani svoje molilnice, kulturna združenja, svojo 

politično stranko itd. 

Kljub temu so v nekaterih pogledih muslimani še vedno definirani kot »Drugi«. Tudi verska 

identiteta je namreč družbeno in odnosno pogojena (kakor vsaka druga zaključena skupina 

»mi«), saj se definira na tujo, drugo skupino (»ne-mi«). To pomeni, da je vsak »mi« občutek  

oz. družbena identiteta odvisna od vsebine in pripisov »drugi« skupini. Identifikacija je 

proces, ki se udejanja preko razlikovanja. Tisto, kar je značilno za drugo, »naknadno« 

ustvarjeno skupino (ki je običajno v podrejenem položaju, stigmatizirana, označena), je v 

nasprotju z bistvom prve skupine. Pri oblikovanju nacionalne identitete gre za podoben 

koncept. Določen narod se lahko definira in utrdi le glede na nek drug narod, s katerim je v 

realnosti običajno močno povezan (npr. gre za sosednjo državo) (Dekleva in Razpotnik, 

2002).  

Dragoš (2002) nestrpnost slovenskega naroda do manjšinskih skupin pojasni v sociološkem 

kontekstu. Po njegovem mnenju je slovenski narod visoko individualizirana skupnost, 

vzdrževana na predmodernih socialnih mrežah. Dokler so tradicionalne zaprte skupnosti 

umeščene v predvidljiv kontekst, so neproblematične, četudi so tesno povezane navznoter in 

izolirane navzven. Moderniziranje je proces, ki je povzročilo navezovanje navzven, kar 

relavitizira tradicionalne identitete. Ta sprememba postane problematična, ko se ustaljene in 

nespremenjene socialne mreže znajdejo pred nepredvidljivimi izzivi. Predmoderna socialna 
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omrežja (dobra vzdrževana, po obsegu celovita) se pred vdorom kompleksnosti branijo s 

trebljenjem. To je mrežni refleks delovanja po načelu »še več istega«. Gre za potenciranje 

ravno tistih lastnosti v obstoječih vezah, s katerimi si njihovi člani krepijo kolektivno 

samopodobo. Hrbtna stran dodajanja »še več istega« pomeni tudi izločanje drugačnega. 

Krepitev socialnih mrež na tradicionalnih osnovah v kriznih razmerah pomeni izključevanje 

drugih in drugačnih iz psihičnih in socialnih razlogov. Zato so v spremembah okolja vedno na 

udaru najprej manjšinske kategorije - jezikovne, verske, kulturne, etične. Dragoš poudarja, da 

so muslimani nosilci raznih atributov drugačnosti, zato so drugačni; zapostavljeni so, ker se 

vrednotenje drugačnosti dogaja v specifičnem, slovenskem kontekstu (Dragoš, 2002). Dragoš 

je na podlagi svoje raziskave, kjer je analiziral tiskane medije, poudaril, da je v Sloveniji 

opazen nestrpen odnos do muslimanske skupnosti in da je bil le-ta prisoten že od nekdaj, 

povod zanj torej niso bili zgolj teroristični napadi 11. septembra 2001. 

Castles and Davidson (2000, v Vobič Arlič, 2007) menita, da je prav religija ena izmed 

pomembnejših segmentov imigrantskih skupin pri ponovni izgradnji identitete in razvijanju 

odpora v situacijah izključevanja in rasizma. Tudi Kastroyano (1996) se strinja, da religija 

lahko predstavlja »hrbtenico identitete«, s pomočjo katere lahko imigranti kompenzirajo 

izgubo orientacije v novi družbi, še posebej v okoliščinah ekonomske marginalizacije in 

socialne izolacije ter rasizma (Kastroyano, 1996, str. 104). Čeprav ti pojavi za Slovenijo le 

niso tako zelo značilni (kakor npr. v drugih evropskih državah), menim, da ima religija še 

vseeno nezanemarljivo vlogo pri oblikovanju občutka pripadnosti in umeščanju v skupnosti. 

Tudi avtorica Kalčić (2005, v Vobič Arlič, 2007) je prišla do zaključka, da je edino konkretno 

dejstvo, na osnovi katerega se razlikujejo imigranti iz bivše Jugoslavije (Bošnjaki, Srbi, 

Hrvati), prav vera - torej islam. Tudi v Sloveniji verska identiteta ne predstavlja le verske 

skupine kot take, temveč tudi vidik etničnega razmejevanja (Kalčić, 2005, v Vobič Arlič, 

2007). Klasifikacija priseljencev iz nekdanje Jugoslavije v Sloveniji se je izpopolnila šele z 

vojno v BiH, verska pripadnost pa je postala pomembna predvsem pri vprašanju dovoljenja za 

gradnjo džamije (Vobič Arlič, 2007). 

V nadaljevanju bom orisala področja, na katerih je islamska skupnost podvržena 

diskriminaciji. Splošna deklaracija človekovih pravic diskriminacijo definira takole: 

»Diskriminacija je ravnanje, ki ogroža, omejuje ali onemogoča prizadevanje, uresničevanje ali 

uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Diskriminacija se pojavi, kadar so 

posamezniki ali skupine ljudi obravnavane manj ugodno kot druge osebe v primerljivem 

položaju samo zato, ker pripadajo ali pa se zdi, da pripadajo določeni skupini ali kategoriji 
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ljudi« (http://sola.amnesty.si/kaj-je-diskriminacija.html, pridobljeno 2. marca 2015). 

Diskriminacija je običajno posledica stereotipov, ki so posplošena prepričanja o določeni 

skupini ali posledica predsodkov, ki so običajno negativna prepričanja o posamezniku ali 

skupini, ne da bi jih dejansko poznali (http://sola.amnesty.si/kaj-je-diskriminacija.html, 

pridobljeno 2. marca 2015).  

Oblike diskriminacije: 

POSREDNA DISKRIMINACIJA 

Na videz nevtralne določbe, merila ali ravnanje (ki delujejo objektivno in nimajo značaja 

osebnih okoliščin) lahko v enakih ali podobnih situacijah zaradi osebne okoliščine nekatere 

ljudi postavljajo v nesorazmerno manj ugoden položaj kot druge osebe, ki takšne osebne 

okoliščine nimajo. Kršitev je podana, če rabe sporne določbe ni mogoče upravičiti kot 

ustrezne, (nujno) potrebne in sorazmerne s ciljem, ki ga želi doseči. 

Primer: Pri prijavi za delo v lokalu delodajalec od vseh kandidatov zahteva potrdilo o 

odličnem znanju slovenskega jezika in spričevalo o opravljenem šolanju v Sloveniji. Na tak 

način izključi tujce in državljane neslovenskega porekla 

(http://www.zagovornik.gov.si/si/diskriminacija/oblikediskriminacije/posrednadiskriminacija/ 

pridobljeno 18. 5. 2015).  

NEPOSREDNA DISKRIMINACIJA 

Zaradi neke osebne okoliščine so nekateri ljudje v enakih ali podobnih situacijah obravnavani 

manj ugodno kot drugi, ki takšne osebne okoliščine nimajo. Drugačno obravnavanje je lahko 

tudi posledica napačne zaznave določene osebne okoliščine s strani kršitelja. 

Primer: Natakar ne želi postreči temnopolte osebe, saj predpostavlja, da gre za afriškega 

priseljenca ali Roma (http://www.zagovornik.gov.si/si/diskriminacija/oblike-

diskriminacije/neposredna-diskriminacija/index.html, pridobljeno 18. maja 2015).  

Področja, kjer se diskriminacija sicer najpogosteje pojavlja, so (http://www.etc-

graz.at/cms/index.php?id=475, pridobljeno 20. junija 2015):  

 zaposlovanje in delovna razmerja (odnos do zaposlenega, izbor kandidata, možnost 

napredovanja …); 

 vzgoja in izobraževanje (dostop do izobraževanja, ocenjevanje …); 

http://sola.amnesty.si/kaj-je-diskriminacija.html
http://sola.amnesty.si/kaj-je-diskriminacija.html
http://www.zagovornik.gov.si/si/diskriminacija/oblikediskriminacije/posrednadiskriminacija/
http://www.zagovornik.gov.si/si/diskriminacija/oblike-diskriminacije/neposredna-diskriminacija/index.html
http://www.zagovornik.gov.si/si/diskriminacija/oblike-diskriminacije/neposredna-diskriminacija/index.html
http://www.etc-graz.at/cms/index.php?id=475
http://www.etc-graz.at/cms/index.php?id=475
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 socialna varnost (pridobitev socialne ugodnosti, pomoči …); 

 obravnava pred državnimi organi (odnos s strani policistov, upravne enote, sodišča 

…); 

 dostop do dobrin in storitev (trgovine, banke, nakup ali najem stanovanja, zavarovanje 

…). 

4. 1 Problem gradnje mošeje 

Problematika gradnje mošeje je že dolgo časa najbolj očiten znak neupoštevanja pravic 

islamske skupine. V preteklosti pa tudi danes so bili muslimani primorani moliti izključno v 

nevidnih in zasebnih molilnicah, medtem ko bi mošeja javno in vidno ovekovečila njihovo 

prisotnost. Debate o gradnji verskega objekta islamske skupine razkrivajo splošno 

(ne)upoštevanje pravic muslimanov s strani države (Bajt, 2011). Idejo o izgradnji mošeje so 

muslimani podali že leta 1969, soglasnost za izgradnjo pa je bila sprejeta šele 22. maja 2001 

(Pašić, 2005).  

Dragoš (2004) zaplet okoli džamije razdeli na 3 obdobja. Bistvo, ki ga lahko na podlagi le-teh 

izluščimo je, da je bila v prvem obdobju (1969–2001) prisotna »le« latentna ksenofobija, v 

drugem obdobju (2001–2003) pa se pasivnejši načini blokiranja že nadomestijo z aktivnejšimi 

in javno bolj opaznimi nasprotovanji. Tretje obdobje zajema čas od leta 2003 naprej in se od 

prvih dveh razlikuje po eskalaciji islamofobnih značilnosti iz drugega obdobja: množenje 

argumentov proti gradnji, islamofobna stališča se pogosteje sklicujejo na islamski 

fundamentalizem, sovražni govor postane značilnost javnega diskurza, politični akterji 

pomembno vplivajo na javnost, pika na i pa je zahteva za referendum o džamiji, s katerim ena 

od temeljnih ustavnih pravic postane predmet referendumske pobude (Dragoš, 2004).  

Od leta 1969 pa do danes je bilo za gradnjo mošeje predlaganih 25 različnih lokacij, od tega 

so bile do leta 1979 izbrane 3 možne, od katerih pa so bile vse tudi zavrnjene. Že samo število 

ponujenih lokacij kaže na to, da pomanjkanje prostora ni pravi razlog za nasprotovanje 

gradnji (Kalčić, 2007). Zavlačevanje z birokratskimi opravili potrjuje dalj časa prisotno  

islamofobijo. To spodbujajo predvsem politične stranke, kar naj bi bila po mnenju Dragoša 

(2004) glavna razlika med Slovenijo in evropskim prostorom. Javno mnenje namreč razpihuje 

ksenofobno politiko in kaznuje nasprotne stranke, ki so bile do problema preveč pasivne ali pa 

so ga ignorirale. Z Dragošem se strinja tudi avtorica Kalčić (2007), ki trdi, da so naracije o 
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muslimanih in »Turkih« sprožili politiki, podprli so jih mediji, vanje pa posegali najrazličnejši 

ljudje z različnih poklicnih področij.  

 

Raziskava Politbarometer (CJMMK, 2004) je pokazala, da je na vprašanje »Ali je primerno 

ali ne, da si tisti del državljanov in prebivalcev Slovenije, ki pripada islamski verski 

skupnosti, za svoje potrebe izgradi versko-kulturni center?«, podpora gradnji džamije skozi 

mesece upadala. Največ podpore je gradnja imela v mesecu decembru 2003. 47  % vprašanim 

se je gradnja zdela primerna (N = 919), 44 % vprašanim se ni zdela primerna, 9% je bilo 

neodločenih. V naslednjih mesecih se je delež podpornikov zniževal, zviševala pa sta se 

deleža nasprotnikov in neodločenih (CJMMK, 2004). Za 8 % je upadel delež tistih, ki so 

podpirali gradnjo džamije, za 6 % pa se je povečal delež onih, ki zavračajo možnost gradnje 

verskega objekta muslimanov (Dragoš, 2004). Čeprav je večina Slovenk in Slovencev 

kristjanov in jim je islamska vera ena izmed bližjih, je prav med verniki največ takšnih, ki 

džamiji nasprotujejo, medtem ko je pri nevernikih obratno. Strpnejši odnos do gradnje 

verskega objekta korelira tudi s stopnjo izobrazbe in sicer premo sorazmerno – večina se za 

džamijo opredeli znotraj kategorije višje oz. visoko izobraženih, obrnjeno razmerje pa je 

izrazitejše pri respondentih s poklicno izobrazbo. Zanimivo je tudi, da gradnjo bolj podpirajo 

respondenti, ki živijo v Ljubljani ali Mariboru (torej prihajajo iz večjih mest) kot pa tisti, ki 

živijo v manjših krajih (Dragoš, 2004).  

Gradnja mošeje v Ljubljani je skozi politični diskurz postala simbol odpiranja vrat »turški 

invaziji«, kjer so muslimani predstavljeni predvsem v luči teroristov. Prav z orientalizmi 

maziljen kolektivni spomin na obdobje »turških vpadov« preprečuje drugačen pogled na 

muslimane kot militantne nasilneže (Kalčić, 2006, str. 206).  

Kljub temu se zdi, da so se stvari tudi v Sloveniji začele premikati, saj je Islamska skupnost 

RS 17. aprila 2015 podpisala pogodbo za gradnjo džamije s podjetjem Gorenje. 

Administrativnih ovir sedaj ni več, celoten projekt pa naj bi bil končan v naslednjih treh letih 

(Muratagić, 2015).  

4. 2 Molilne prakse in praznovanje praznikov 

Na gradnjo verskega objekta se pomembno navezujejo tudi same molilne prakse. Molitve se 

sicer lahko opravljajo kjerkoli, saj lahko musliman ali muslimanka katerikoli prostor pretvori 

v svetega, če tam opravlja molitev. Muslimani molitev lahko opravljajo kjerkoli in niso vezani 
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na izključno sakralni prostor. Edini pogoj naj bi bila čistost prostora in da je treba ritual 

opravljati tako, da je človek med izvajanjem obrnjen proti Meki (Kalčić, 2007). 

S problemom dnevne molitve se muslimani soočajo predvsem na delovnem mestu, saj 

delovna zakonodaja v Sloveniji ne zajema izvajanja verskih praks, saj pravica do molitve ni 

definirana kot potreba zaposlenih. Izjema je pravica do pastoralne oskrbe za vojaško in 

policijsko osebje, čeprav tudi to določbo le redko vidimo izvedeno v praksi (Gašperević, 

2012). Muslimani pomanjkanje verske oskrbe občutijo predvsem v bolnišnicah in vojski. Tudi 

izvajanje molitve na delovnem mestu je preveč pogojeno z odnosom, ki ga imajo s svojem 

delodajalcem. Če je le-ta kakovosten, je molitev mogoče izvesti, problem pa pogosto 

predstavlja sam prostor, ki bi bil za molitev primeren. Muslimani svoje potrebe po dnevni 

molitvi ne želijo izpostavljati, saj ne želijo biti stigmatizirani na podlagi etnične oz. verske 

pripadnosti (Bajt, 2008).  

Muslimani v Sloveniji množično praznujejo bajram in ramadan. Dela prosti dnevi in državni 

prazniki sovpadajo s katoliškimi prazniki, kar pomeni izvzemanje muslimanskih praznikov. 

Muslimani morajo zato jemati dopust, po mnenju nekaterih, pa ni niti redkost, ko si morajo 

razloge za dela prost dan tudi izmišljevati (Gašparević, 2012). Če bi zakonodaja uredila to 

področje, bi se delodajalci izognili nepričakovanim odsotnostim zaposlenih. Muslimani ne 

oporekajo javnemu praznovanju katoliških praznikov, saj se zavedajo, da živijo v večinsko 

katoliški državi in ne zahtevajo spreminjanja državnih praznikov. Opozarjajo pa, da bi bilo 

pravično muslimanom dodeliti najmanj dva prosta dneva na leto za praznovanje ramadana 

(Gašparević, 2012, v Bajt, 2008).  

4. 3 Klanje kot obred in halal prehrana 

Vsaka religija skuša vernike voditi skozi življenje in pri tem nemalokrat poseže tudi v jedilnik 

le-teh. Muslimani zato ločijo halal prehrano, ki zajema meso, ki ga je dovoljeno uživati. 

Tovrstno meso mora pripraviti obredni klavec, saj v nasprotnem primeru velja za nečisto 

(Hahonina, 2003). Žival pred samim zakolom ne sme trpeti, poleg tega pa mora med klanjem 

biti obrnjena proti Meki ter posvečena z ustreznim izrekom iz Korana, ki potrjuje, da je bilo 

dejanje storjeno v imenu Boga (Gašparević, 2012, v Kalčić, 2007). Nasprotno od halal 

prehrane poznamo haram prehrano, ki je muslimanom prepovedana in kamor spadajo: 

svinjina, divjačina, alkohol, kri, nekateri živalski organi (npr. vranica, žolčnik itd) … 
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Prepoved uživanja svinjskega mesa se v primeru boja za preživetje preneha prakticirati 

(Hahonina, 2003).  

V Sloveniji halal proizvode proizvajajo le nekatera živilska podjetja. Večje težave se 

pojavljajo pri praznovanju islamskega praznika kurban bajrama, saj naj bi se takrat v skladu z 

islamskimi predpisi žrtvovalo žival, najpogosteje ovco ali kozo (Gašparević, 2012, v Kalčić, 

2007). Hahonina (2003) dodaja, da je večini halal pravil zadoščeno s sodobnimi 

veterinarskimi predpisi, bolj problematično je potrjevanje zakola z določenimi besedami ali 

zagotovitev, da je žival fizično obrnjena v pravo smer.  

Halal prehrana je že dolgo uveljavljena blagovna znamka, a žal ne v Sloveniji. Nobeden od 

trgovskih centrov namreč ne ponuja izdelkov halal. Po besedah Osmana Đogića se zato 

muslimani morajo znajti sami. Halal meso zato kupujejo v manjših klavnicah ali posežejo po 

ribah, ki jih lahko uživajo brez posebnih postopkov. Ker slovenska zakonodaja zaenkrat še ne 

upošteva verskih vidikov, so možne razne goljufije, kakor npr. v BiH, kjer se je pod znamko 

halal prodajala pašteta s svinjskimi sestavinami (Hahonina, 2003). Nekateri so mnenja, da je 

halal prehrana tudi v Sloveniji le prodajna niša in tovrstnim deklaracijam zato ne verjamejo 

(Gašparević, 2012, v Kalčić, 2007). 

4. 4 Šeriatske poroke 

Šeriatska poroka je muslimanska verska poroka polnoletne muslimanke in muslimana v 

skladu z islamskimi predpisi, ki pa se velikokrat prepletajo s tradicijo in lokalnimi običaji, 

četudi ti niso popolnoma v skladu z islamom. Slovenska zakonodaja šeriatske poroke ne 

priznava, zato zakon velja le ob civilni poroki na matičnem uradu (Pašić, 2009).  

Po šeriatskem pravu je moški lahko poročen z največ štirimi ženskami, slovenski zakon pa 

poligamije ne dovoljuje. Kljub temu so v slovenski praksi poligamni zakoni prava redkost. 

Šeriatska poroka ne predstavlja zgolj sklenitve zakonske zveze pred Bogom, temveč tudi 

potrditev islamske identitete. Čeprav imajo v skladu s slovensko (in tudi bosansko) 

zakonodajo uradno veljavo le poroke, sklenjene pred matičarjem, na osebnem in identitetnem 

nivoju mnogim muslimanom šeriatska poroka predstavlja pomembnejši vidik sklenitve 

zakonske zveze (Kalčić in Morović, 2006).  
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Kalčič in Morović (2006) navajata dolžnosti in pravice zakoncev:  

 nega medsebojne ljubezni, spoštovanje in razumevanje, 

 sodelovanje pri vzgoji in izobraževanju otrok, 

 sodelovanje pri materialni skrbi za gospodinjstvo. 

 žena ima pravico razpolagati s svojim imetjem,  

 mož je dolžan skrbeti za materialne potrebe žene, otrok in gospodinjstva, 

 žena ima pravico do izobraževanja in nasprotovanja možu, če le-ta deluje v nasprotju s 

šeriatom. 

Večina slovenskih muslimanov šeriatsko poroko sklene v Bosni, druga generacija, ki se je 

rodila in odraščala v Sloveniji, pa tudi v Kopru (Gašparević, 2012). 

4. 5 Pokop muslimanov 

V Sloveniji imamo na voljo le dve pokopališči, ki imata ločen del za pokop muslimanov, in 

sicer v Mariboru in na Jesenicah. Muslimanski nagrobniki se od ostalih razlikujejo po tem, da 

imajo namesto križa vgraviran polmesec in zvezdo. V skladu z islamskimi predpisi bi grob z 

vernikom moral biti obrnjen proti Meki, vendar v praksi to žal ni zaživelo (Kalčić, 2007).  

Muslimani sicer strmijo k temu, da se pogreb opravi v najkrajšem možnem času. Dovoljen je 

samo klasičen pogreb. Oči pokojnika morajo biti zaprte, telo pa mora biti pokrito s čisto, belo 

rjuho. Na pogrebu potekajo molitve, katerih se lahko udeležijo le moški, a to ne velja za 

Slovenijo – tu je praksa, da so ženske lahko prisotne na pogrebu. Žalujoči lahko jokajo, a 

pretirano jokanje ali kričanje je prepovedano. V islamu sicer ni priporočljivo postavljati 

velikih nagrobnikov in okraševati grobov (Kalčić, 2007). 
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II. EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Islam dandanes predstavlja eno izmed tistih družbenih skupin, ki se jih vztrajno oklepa 

negativna zaznamovanost in so bile nase primorane prevzeti krivdo ter odgovornost za vse zlo 

naše družbe. To ni presenetljivo glede na vse negativne medijske podobe, ki smo jim 

vsakodnevno priča in se jim skoraj ne moremo izogniti. Velikokrat pa pozabljamo, da 

muslimane prvotno povezuje religija, torej verovanje v enega, skupnega Boga, ki poudarja 

dobroto, spoštovanje in ljubezen. Zato ni nujno, da so vsi muslimani teroristi. 

V empiričnem delu sem se osredotočila predvsem na socialno plat omenjene problematike – 

položaj muslimanov kot verske manjšine v Sloveniji. Menim, da je tematika precej aktualna 

tudi s tega vidika – gradnja džamije v Sloveniji je že in bo zagotovo tudi v prihodnosti še 

dvigovala prah. Njena problematika je le eden izmed indikatorjev, ki opozarjajo na 

diskriminacijo nekaterih verskih skupin v Sloveniji. V diplomski nalogi sem preučevala, ali so 

muslimani res bolj diskriminirani kot pa pripadniki ostalih religij v Sloveniji ter na katerih 

področjih se to najbolj kaže.   

2 CILJI RAZISKOVANJA 

Z raziskavo v okviru diplomske naloge želim doseči naslednje cilje: 

 ugotoviti, ali obstajajo razlike v vrednotenju verske identitete med muslimani in 

nemuslimani; 

 ugotoviti, ali obstajajo razlike v stopnji zadovoljstva z možnostmi zadovoljevanja 

verskih potreb med muslimani in nemuslimani; 

 ugotoviti, katera družbena skupina je pogosteje tarča posredne diskriminacije; 

 ugotoviti, na katerem področju se diskriminacija muslimanov najpogosteje pojavlja; 

 ugotoviti, koliko muslimanov je v življenju že prikrilo svojo veroizpoved, da bi se na 

ta način izognili diskriminatornemu obravnavanju.  
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3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

H1: Muslimani se z versko identiteto bolj poistovetijo kakor nemuslimani oz. pripadniki 

drugih verskih skupnosti. 

H2: Muslimani so z možnostmi zadovoljevanja verskih potreb v Sloveniji bistveno manj 

zadovoljni kakor nemuslimani oz. pripadniki drugih verskih skupnosti. 

H3: Tarče posredne diskriminacije so pogosteje muslimani kakor nemuslimani. 

H4: Najvišja stopnja diskriminacije muslimanov se pojavlja na verskem področju. 

H5: Več kot polovica vprašanih muslimanov je v življenju že prikrilo svojo veroizpoved, da 

bi se na tak način izognili diskriminaciji.  

4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

4.1 Uporabljena raziskovalna metoda 

V pričujočem delu sem uporabila kvantitativni pristop raziskovanja. Natančneje, uporabila 

sem deskriptivno neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Skozi tovrstno 

metodo le spoznavamo stanje nekega pojava (opazovanje in interpretacija) in ne ugotavljamo 

vzročno-posledične povezanosti (Sagadin, 2004).  

4.2 Opis merskega pripomočka 

Merski pripomoček predstavlja anketni vprašalnik. Vprašalnik je sestavljen iz treh delov. Prvi 

del predstavlja splošna oz. demografska vprašanja, drugi del raziskuje stopnjo strinjanja 

vprašanih s posameznimi trditvami (20 postavk, štiristopenjska lestvica), tretji del pa sprva 

zajema zaprta vprašanja (odgovor DA/NE), nato pa od vprašanih zahteva obrazložitev in 

pojasnitev izbranega odgovora na podlagi lastnih izkušenj in opažanj. 

Pri vseh postavkah je bil možen le en odgovor, vprašalnik pa je bil popolnoma anonimen. 

4.3 Vzorec 

Moja diplomska naloga se v grobem ukvarja z versko diskriminacijo v Sloveniji, zato sem se 

poslužila neslučajnostnega vzorčenja, saj je bil pogoj za sodelovanje v moji raziskavi 
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določena verska pripadnost oz. usmerjenost. Ljudje, ki so se definirali kot ateisti, agnostiki 

ipd. v raziskavi niso zajeti. Ker je bilo moje glavno vprašanje, kakšen je položaj muslimanov 

v primerjavi z ostalimi verniki, sem odgovore nemuslimanov (torej katolikov, pravoslavcev, 

protestantov…) združila v eno skupino. 

Spol in starost tako nista igrala ključne vloge pri vzorčenju. Rešenih anket je bilo 238, 

popolnoma ustreznih in primernih za statistično obdelavo pa 117.  

Tabela 1: Sodelujoči glede na versko pripadnost 

VERSKA USMERJENOST 

 Frekvenca Odstotek 

MUSLIMANI 66 56,4 

NEMUSLIMANI 51 43,6 

 katoliki 47 40,2 

 pravoslavci 3 2,6  

 protestanti 1 0,8  

SKUPAJ 117 100,0 

 

Tabela 2: Sodelujoči glede na spol 

SPOL 

 Frekvenca  Odstotek 

moški 40 34,2  

ženski 77 65,8  

SKUPAJ 117 100,0 

 

Tabela 3: Sodelujoči glede na starost in versko pripadnost 

STAROST in VERSKA USMERJENOST 

 MUSLIMANI (f) NEMUSLIMANI (f) SKUPAJ 

(f) 
  katoliki pravoslavci protestanti 

do 20 let 21 8 2 0 31 

21-40 let 42 27 1 1 71 

41-60 let 3 9 0 0 12 

nad 61 let 0 3 0 0 3 

SKUPAJ 66 47 3 1 117 
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V tabeli lahko opazimo, da največ vprašanih (kar 60,7 %) spada v srednjo starostno 

kategorijo, torej od 21 do 40 let. Sledi kategorija do 20 let s 26,5 %, ki jo najbolje zastopa 

muslimanska skupnost s 17,9 %. Na tretjem mestu se z 10,3 % nahaja kategorija od 41 do 60 

let in na zadnjem mestu z 2,5 % kategorija nad 61 let, ki jo predstavljajo le katoliki. 

4.4 Postopek zbiranja podatkov 

Pri zbiranju podatkov sem se opirala predvsem na svojo socialno mrežo. Vprašalnik sem 

pretvorila v spletno obliko in ga preko elektronske pošte posredovala vsem prijateljem, 

znancem, kolegom in ostalim potencialnim kandidatom, ki bi bili pripravljeni sodelovati. Ker 

sem opazila, da tovrsten način vzorčenja ne doseže vseh posameznikov določene verske 

skupine (predvsem muslimanov), sem se poslužila tradicionalne metode (pisalo-papir) in 

nekaj rešenih vprašalnikov pridobila tudi na ta način.  

Podatke sem aktivno zbirala približno dva tedna, spletna anketa je bila sicer aktivna dalj časa. 

Sprva sem imela nekaj težav s pridobivanjem rešenih vprašalnikov s strani muslimanov, česar 

nisem pričakovala. Kljub temu mi je kasneje uspelo zbrati celo več rešenih anket z njihove 

strani, kakor pa s strani ostalih vernikov. Med zbiranjem podatkov sem ugotovila, da je večina 

sodelujočih med reševanjem vprašalnika obupala in stran zapustila nekje na sredini. To 

pripisujem dejstvu, da je bil vprašalnik morda preveč nasičen in predolg, kar je dobršen del 

ljudi odvrnilo od nadaljnjega izpolnjevanja. 

4.5 Obdelava podatkov 

Podatke sem obdelala s programom SPSS 20. 
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Sledijo rezultati in interpretacija le-teh na podlagi raziskovalnih hipotez.  

H1: Muslimani se z versko identiteto bolj poistovetijo kakor nemuslimani oz. pripadniki 

drugih verskih skupnosti. 

Tabela 4: Opisne mere po skupinah (H1) 

   

N 

 

Povprečje 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Vera je način 

življenja 

muslimani 66 3,35 0,690 0,085 

nemuslimani 51 3,10 0,831 0,116 

Bolj se 

poistovetim z 

religijo kot z 

državo 

muslimani 66 2,71 0,855 0,105 

nemuslimani 51 2,27 0,918 0,129 

Verska 

identiteta 

razmejuje narod 

muslimani 66 3,05 0,793 0,089 

nemuslimani 51 3,00 0,632 0,089 

 

Vprašani so na posamezne trditve morali odgovarjati s štiristopenjsko lestvico, in sicer po 

naslednjem ključu: 1 - sploh se ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 - se strinjam in 4 - 

popolnoma se strinjam. Iz tabele lahko razberemo, da se vse aritmetične sredine gibljejo med 

2,27 in 3,35, kar ne pokaže nekih ekstremnih odstopanj v stališčih obeh preučevanih skupin. 

Kljub temu pa drži, da se muslimani z navedenimi trditvami nekoliko bolj strinjajo kot pa 

nemuslimani. Ali so te razlike res statistično pomembne, sem preverila s t-testom za 

preverjanje razlik. 

Tabela 5: T-test za preverjanje razlik med povprečji vrednosti odgovorov o veri kot 

identiteti 

 

 

Levinov test enakosti 

varianc 

 

t-test enakosti povprečij 

F Sig. t df p-vrednost 

 

Vera je 

način 

življenja 

Predvidevane 

enake variance 

0,301 0,584 1,780 115 0,78 

Predvidevane 

neenake 

variance 

1,738 96,473 0,85 

Bolj se 

poistovetim 

z religijo 

Predvidevane 

enake variance 

0,260 0,611 2,658 115 0,009 

Predvidevane 2,634 103,660 0,010 
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kot pa z 

državo 

neenake 

variance 

Verska 

identiteta 

razmejuje 

narod 

Predvidevane 

enake variance 

3,700 0,057 0,335 115 0,738 

Predvidevane 

neenake 

variance 

0,345 114,868 0,731 

 

Pri prvi trditvi »Vera je zame več kot molitev in obiskovanje verskih institucij, je način 

življenja.« Sig. vrednost znaša 0,584, kar pomeni, da razlike med variancama obeh skupin 

niso statistično pomembne, saj je vrednost večja od 0,05. Naslednji zanimiv podatek je p-

vrednost v prvi vrstici, ki nam pove, ali je razlika med aritmetičnima sredinama obeh skupin 

statistično pomembna ali ne. Le-ta v našem primeru znaša 0,78, kar pomeni, da razlike niso 

pomembne. Podobno lahko opazimo pri tretji trditvi »Zdi se mi, da verska identiteta igra 

pomembno vlogo pri političnih in zgodovinskih delitvah slovenskega naroda«, saj je vrednost 

Sig. prav tako večja od 0,05 (znaša namreč 0,057), p-vrednost pa 0,738, kar prav tako pomeni, 

da razlike niso statistično pomembne. 

 

Težko je absolutno zaključiti, katera preučevana skupina se bolj strinja s trditvijo »Vera je 

zame več kot molitev in obiskovanje verskih institucij, je način življenja.«, nekateri se namreč 

strinjajo bolj, drugi manj. Tudi pri tretji trditvi »Zdi se mi, da verska identiteta igra 

pomembno vlogo pri političnih in zgodovinskih delitvah slovenskega naroda.« je podobno. 

Drugače pa je pri drugi trditvi, kjer p-vrednost znaša 0,009 in je manjša od 0,05. To pomeni, 

da so razlike statistično pomembne in jih lahko posplošimo na celotno populacijo s 5 % 

tveganjem. Kljub temu je rezultat presenetljiv, saj se povprečna vrednost odgovorov obeh 

skupin nahaja malo pod vrednostjo 3, kar pomeni, da se vprašani z izjavo »Bolj se poistovetim 

z religijo, kateri pripadam kot pa z državo, v kateri uradno prebivam.« ne strinjajo tako zelo, 

kakor sem sprva pričakovala.  

 

V literaturi se sekularizem pogosto predstavlja kot ločnica med islamom in ostalimi 

evropskimi verstvi. Predvidevala sem, da se muslimani bolj poistovetijo z versko identiteto. 

Prvič, ker verska identiteta ne pomeni le vere kot take, temveč – kakor smo že ugotovili – tudi 

način življenja in sobivanja. Drugič, izhajala sem iz dejstva, da se muslimani še vedno 

spopadajo z dvojno oz. celo trojno identiteto in se zato morda z religijo bolj enačijo kakor pa 

z državo, v katero so kasneje, zaradi ekonomskih razlogov, migrirali. Menim, da razlaga za 

drugačne rezultate leži tudi v starosti sodelujočih muslimanov. Večina namreč predstavlja že 
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drugo ali tretjo generacija priseljencev, kar pomeni, da v Sloveniji živijo že dalj časa ter se 

posledično počutijo integrirano in domače.  

Glede na rezultate prvo hipotezo zavračam. Ni statistično pomembnih razlik v identificiranju 

z religijo med obema skupinama. 

 

H2: Muslimani so z možnostmi zadovoljevanja verskih potreb v Sloveniji bistveno manj 

zadovoljni kakor nemuslimani oz. pripadniki drugih verskih skupnosti. 

Tabela 6: Opisne mere po skupinah (H2) 

   

N 

 

Povprečje 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Nemoteno 

praznujem 

verske 

praznike 

muslimani 66 2,03 0,911 0,112 

nemuslimani 51 3,12 0,840 0,118 

Brez zadržkov 

nosim verska 

oblačila ali 

simbole 

muslimani 66 2,45 0,964 0,119 

nemuslimani 51 3,04 0,848 0,119 

Verske 

potrebe 

zadovoljujem 

v za to 

namenjenih 

objektih 

muslimani 66 2,44 1,040 0,128 

 

nemuslimani 

 

51 

 

3,29 

 

0,642 

 

0,090 

Aritmetične sredine odgovorov preučevanih skupin glede na trditve, ki so povezane z zgornjo 

hipotezo, se gibljejo med 2,03 in 3,29 (pričakovano med se ne strinjam in se strinjam). Kljub 

temu iz tabele lahko razberemo, da so muslimani bistveno bolj izrazili nestrinjanje do 

določenih trditev kakor pa nemuslimani. Ali so te razlike statistično pomembne, sem 

ugotovila s t-testom za preverjanje le-teh.  

Tabela 7: T-test za preverjanje statistično pomembnih razlik med povprečji vrednosti 

odgovorov, ki merijo stopnjo zadovoljstva v zadovoljevanju verskih potreb v Sloveniji 

 

 

Levinov test enakosti 

varianc 

 

t-test enakosti povprečij 

F Sig. t df p-vrednost 

Nemoteno 

praznujem 

verske 

praznike 

Predvidevane 

enake variance 

 

1,293 

 

0,258 

 

-6,621 

 

115 

 

0,000 

Predvidevane 

neenake 

variance 

 

-6,690 

 

111,393 

 

0,000 
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Brez zadržkov 

nosim verska 

oblačila ali 

simbole 

Predvidevane 

enake variance 

 

5,237 

 

0,024 

 

-3,427 

 

115 

 

0,001 

Predvidevane 

neenake 

variance 

 

-3,484 

 

113,027 

 

  0,001 

Verske potrebe 

zadovoljujem 

v za to 

namenjenih 

prostorih 

Predvidevane 

enake variance 

 

23,212 

 

0,000 

 

-5,158 

 

115 

 

0,000 

Predvidevane 

neenake 

variance 

 

-5,466 

 

110,100 

 

0,000 

Za prvo trditev »Verske praznike lahko nemoteno obeležujem in praznujem.« vrednost Sig. 

znaša 0,258, kar pomeni, da razlike med variancama obeh skupin niso statistično pomembne, 

saj je vrednost večja od 0,05, zato se osredotočimo na prvo vrstico. P-vrednost v prvi vrstici 

znaša 0,000 in ker je vrednost manjša od 0,01, razlike med aritmetičnima sredinama obeh 

skupin so statistično pomembne in rezultat lahko posplošimo na celotno populacijo z 1 % 

tveganjem. Rezultat potrjuje dejstvo, da v Sloveniji muslimani niso opravičeni do dela 

prostega dne v primeru verskih praznikov (npr. Bajram) in morajo za te dneve običajno 

zaprositi za dopust. 

Za drugo trditev »Brez zadržkov nosim oblačila ali simbole (npr. križ), ki direktno opozarjajo 

na mojo versko pripadnost.« vrednost Sig. znaša 0,024, kar pomeni, da razlike med 

variancama obeh skupin so statistično pomembne, saj je vrednost manjša od 0,05, zato se v 

nadaljevanju osredotočimo na drugo vrstico v tabeli. P-vrednost znaša 0,001 in ker je vrednost 

nižja od 0,01, razlike med aritmetičnima sredinama obeh skupin so statistično pomembne in 

jih na celotno populacijo lahko posplošimo z 1 % tveganjem. Rezultat opozarja na 

problematiko islamskega kodeksa oblačenja, ki zapoveduje zakrivanje žensk. Slovenska 

družba še vedno goji stereotipe in predsodke, kar so izpostavile tudi muslimanke v 3. delu 

mojega anketnega vprašalnika. Citiram nekatere odgovore: »ko ljudi vidjo ženo starejšo ali 

mlajšo v hidžabu gledajo na njo kot bi bila drugačna umazana, kažejo ji grde poglede in so 

vsiljivo prijazni če stopi v kakšno trgovino z oblačili , jo tudi drugače obravnavajo glih toliko 

da jo vprašajo če rabi kakršno koli pomoč«; »prijateljica muslimanka je bila zmerjana s 

strani profesorice na šoli ki ji je govorila da so kapuce prepovedane v razredu in jo usakič 

zmerjala zakaj nosi hidžab«; »sošolka je objavila sliko sebe pokrite z muslimansko ruto in 

naletela na negativne odzive«. Hkrati ni presenetljivo, da nemuslimani s tem nimajo 

nikakršnih težav. Večina anketiranih je bila katolikov, kjer je križ glavni simbol, ki opozarja 

na tovrstno usmerjenost (pa še to ni nujno – križ namreč postaja tudi modni simbol). Le-ta pa 

ni tako opazen ali nenavaden kakor hidžab. 



26 
 

Pri tretji trditvi »Svoje verske potrebe lahko nemoteno zadovoljujem v verskih objektih« 

vrednost Sig. znaša 0,000, kar pomeni, da so razlike med variancama obeh skupin statistično 

pomembne, saj je vrednost manjša od 0,05, zato se osredotočimo na drugo vrstico v tabeli. 

Tudi p-vrednost znaša 0,000, in ker je vrednost manjša od 0,01, to pomeni, da so aritmetične 

sredine obeh skupin statistično pomembne in jih lahko posplošimo na celotno populacijo z 1 

% tveganjem. Tak rezultat sem pričakovala, saj zgodba o gradnji džamije (ki je sedaj sicer v 

teku) najbolj opozarja na diskriminacijo muslimanske skupnosti v Sloveniji. Gradnja 

islamskega verskega centra se zdi kot misija nemogoče. Tudi sodelujoči muslimani so v 3. 

delu vprašalnika najprej izpostavili prav to pomanjkljivost.  

Problematiko zadovoljevanja verskih potreb v Sloveniji potrjujejo tudi odgovori na moje 

zadnje vprašanje, kjer so vsi vprašani s petstopenjsko lestvico morali oceniti, kako pogosto se 

verska diskriminacija pojavlja na posameznih področjih v vsakdanjem življenju. Možnost 

»Diskriminacija na področju zadovoljevanja verskih potreb« je prejela največjo povprečno 

vrednost izmed vseh in sicer 3,21. Strukturo odgovorov na vprašanje prikazuje spodnja tabela: 

 

 

 

 

 

Kar 74,4 % anketiranih se strinja, da je diskriminacija na področju zadovoljevanja verskih 

potreb v Sloveniji prisotna. 26,5 % vprašanih se je odločilo za odgovor občasno, 34,2 % za 

odgovor pogosto in 13,7 % ljudi za odgovor vsakodnevno. 

Razlike med aritmetičnima sredinama obeh skupin so pri vseh trditvah statistično pomembne, 

zato razlike med vzorcema lahko posplošimo na celotno populacijo z 1 % tveganjem. Na 

osnovi tega mojo hipotezo potrjujem – muslimani so manj zadovoljni z zadovoljevanjem 

verskih potreb kakor pa nemuslimani. Tudi ostali verniki se strinjajo, da je najbolj razširjena 

prav diskriminacija na področju zadovoljevanja verskih potreb.  

 

 

 Frekvenca Procent 

1 - se ne pojavlja 16 13,6 

2 - se redko pojavlja 14 12,0 

3 - občasno 31 26,5 

4 - pogosto 40 34,2 

5 - vsakodnevno 16 13,7 

SKUPAJ 117 100 
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H3: Tarče posredne diskriminacije so pogosteje muslimani kakor nemuslimani. 

Tabela 8: Opisne mere po skupinah (H3) 

   

N 

 

Povprečje 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka 

Delodajalce 

zanima moje 

versko 

prepričanje 

muslimani 66 2,00 0,877 0,108 

 

nemuslimani 

51 1,69 0,648 0,091 

Negativna 

obravnava 

državnih 

organov zaradi 

vere 

muslimani 66 1,92 0,810 0,100 

 

nemuslimani 

51 1,49 0,579 0,081 

Težave z 

nakupom 

stanovanja 

muslimani 66 1,95 0,849 0,105 

 

nemuslimani 

 

51 

 

1,43 

 

0,608 

 

0,085 

Vprašani so na trditve zopet odgovarjali s štiristopenjsko lestvico, kjer je maksimalna 

vrednost 4 (se popolnoma strinjam) in minimalna vrednost 1 (sploh se ne strinjam). 

Povprečne vrednosti odgovorov se nahajajo med 1,43 in 2,00 (torej med sploh se ne strinjam 

in se ne strinjam), kar kaže na to, da vprašani posredne diskriminacije do sedaj niso zaznavali. 

Kljub temu pa so povprečne vrednosti odgovorov muslimanov večje od vrednosti odgovorov 

nemuslimanov, kar kaže na to, da je posredna diskriminacija pri muslimanih morda še vedno 

rahlo pogostejša. Ali so razlike statistično pomembne, sem preverila s t-testom za neodvisne 

vzorce. 

Tabela 9: T-test za preverjanje statistično pomembnih razlik med povprečji vrednosti 

odgovorov o pojavu posredne diskriminacije 

 

 

Levinov test enakosti 

varianc 

 

t-test enakosti povprečij 

F Sig. t df p-vrednost 

Delodajalce 

zanima 

moje 

versko 

prepričanje 

Predvidevane 

enake variance 

1,080 0,301 2,142 115 0,034 

 

Predvidevane 

neenake 

variance 

 

2,225 

 

114,795 

 

0,028 

Negativna 

obravnava 

državnih 

organov 

zaradi vere 

Predvidevane 

enake variance 

1,028 

 

0,313 3,240 

 

115 

 

0,002 

 

Predvidevane 

neenake 

 

3,379 

 

114,368 

 

0,001 
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variance  

Težave z 

nakupom 

stanovanja 

Predvidevane 

enake variance 

0,554 

 

0,458 

 

3,722 

 

115 0,000 

Predvidevane 

neenake 

variance 

 

3,880 

 

114,411 

 

0,000 

Za prvo trditev »Delodajalce pogosto zanima moja verska pripadnost.« vrednost Sig. znaša 

0,301, kar pomeni, da razlike med variancama obeh skupin niso statistično pomembne, saj je 

vrednost večja od 0,05, zato se osredotočimo na prvo vrstico. P-vrednost v prvi vrstici znaša 

0,034, ker pa je vrednost manjša od 0,05, so razlike med aritmetičnima sredinama obeh 

skupin statistično pomembne.  

Za drugo trditev »Državni organi (sodišča, upravna enota, center za socialno delo, policija 

…) so me zaradi moje verske usmerjenosti že obravnavali drugače, predvsem v negativnem 

smislu.« Sig. znaša 0,313, kar pomeni, da razlike med variancama obeh skupin niso statistično 

pomembne, saj je vrednost večja od 0,05, zato se v nadaljevanju osredotočamo na prvo 

vrstico. P-vrednost v prvi vrstici znaša 0,002, ker pa je vrednost manjša od 0,05, so razlike 

med aritmetičnima sredinama obeh skupin statistično pomembne. 

Za tretjo trditev »Zaradi verske pripadnosti sem v preteklosti že imel/-a težave z nakupom ali 

najemom stanovanja.« Sig. znaša 0,458, kar pomeni, da razlike med variancama obeh skupin 

niso statistično pomembne, saj je vrednost večja od 0,05, zato se osredotočimo na prvo 

vrstico. P-vrednost v prvi vrstici znaša 0,000 in ker je vrednost manjša od 0,01, so razlike med 

aritmetičnima sredinama obeh skupin statistično pomembne. 

Vse preučevane trditve potrjujejo obstoj statistično pomembnih razlik med obema skupinama, 

zato hipotezo potrjujem in s 5 % tveganjem lahko trdim, da so muslimani pogosteje tarča 

posredne diskriminacije kakor nemuslimani, čeprav na mojem preučevanem vzorcu posredna 

diskriminacija ni običajna ne za eno in ne za drugo skupino, saj se povprečne vrednosti vrtijo 

okoli 1 in 2, ki pomenita sploh se ne strinjam in se ne strinjam.  

Kljub temu so mi v 3. delu vprašalnika muslimani zaupali nekaj konkretnih izkušenj. Citiram 

nekatere odgovore in opise: »pri napredovanju v službi je verska pripadnost igrala 

pomembno vlogo saj šefu muslimani niso bili najbolj všeč«; »pri pouku slovenščine je bila 

sošolka vprašana pred razredom za pridobitev ustne ocene. na vsa zastavljena vprašanja je v 

podrobnosti odgovorila. na koncu ji je profesorica rekla v redu sedaj pa se eno vprašanje iz 

lanskoletne snovi. na kar smo profesorico vprašali kakšno vprašanje iz lanskoletne snovi, saj 
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nam tega sploh ni povedala, da bo spraševala. odgovorila nam je: \"seveda sem vam rekla, ne 

spravljajte me v laž!\" čeprav nikomur izmed nas ni ostalo v spominu, da je profesorica 

lanskoletno snov sploh omenila. sošolka, ki je bila vprašana (ni bila katoliške veroizpovedi) 

na to vprašanje ni znala odgovoriti. zato je dobila oceno nižje«; »najkrajše lahko opišem 

ocenjevanje v šolah tako osnovni kot srednji. kljub znanju nižja ocena«; »najemodajalec ni 

hotel vzeti podnajemnika ker je bil musliman.....enega gospoda so odpustili iz podjetja, ker je 

v času malice molil in se je odrekel malice«; »učiteljice v osnovni šoli so mi govorile, da ne 

morem postani nič drugega kot frizerka kljub mojem odličnem uspehu. to je govorila,ker 

nimam slovenskega imena in priimka«.  

H4: Najvišja stopnja diskriminacije muslimanov se pojavlja na verskem področju. 

Pri tej hipotezi sem se osredotočila le na odgovore muslimanov, ki predstavljajo 56,4 % 

anketiranega vzorca. Za preverbo hipoteze sem izhajala iz zadnjega vprašanja, kjer so 

vprašani morali oceniti, na katerih področjih se diskriminacija najbolj pojavlja. Možni 

odgovori so se gibali med 1 (sploh se ne pojavlja) in 5 (pojavlja se vsakodnevno). Odgovore 

muslimanov prikazuje naslednja tabela: 

Tabela 10: Opisne mere statistike za spremenljivko področja diskriminacije (H4) 

  

N 

Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

 

Povprečje 

Standardni 

odklon 

Zaposlovanje in delovna 

razmerja 

66 1 5 2,94 1,175 

Vzgoja in izobraževanje 66 1 5 3,03 1,150 

Socialna varnost 66 1 5 2,65 1,222 

Obravnava pred državnimi 

organi 

66 1 5 2,61 1,122 

Diskriminacija na področju 

zadovoljevanja verskih 

potreb 

66 1 5 3,55 1,084 

Dostop do dobrin 66 1 5 2,14 1,108 

SKUPAJ 66     

Iz tabele lahko razberemo, da najvišja srednja vrednost znaša 3,55 in sicer pri kategoriji 

»Diskriminacija na področju zadovoljevanja verskih potreb« s standardnim odklonom 1,084. 

Sledi odgovor »Vzgoja in izobraževanje« s srednjo vrednostjo 3,03 in standardnim odklonom 

1,150. Na tretjem mestu se s srednjo vrednostjo 2,94 in standardnim odklonom 1,175 nahaja 

odgovor »Zaposlovanje in delovna razmerja«. Sledijo še ostali trije odgovori »Socialna 
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varnost« (povprečje znaša 2,65), »Obravnava pred državnimi organi« (povprečje znaša 2,61) 

in »Dostop do dobrin« (povprečje znaša 2,14).  

Diskriminacija se torej najpogosteje pojavlja na področju zadovoljevanja verskih potreb, saj 

se povprečna vrednost nahaja med 3 (občasno) in 4 (pogosto). To tezo potrjujejo tudi 

odgovori na moje odprto vprašanje v 3. delu vprašalnika, ki je spraševalo po pomanjkljivostih 

slovenskega sistema in morebitnih izboljšavah v primeru diskriminacij različnih verskih 

skupin. 56,4 % vprašanih je s statusno ureditvijo svoje verske skupine zadovoljna, 43,6 % pa 

si želi, da bi Republika Slovenija tej problematiki namenila več pozornosti.   

V nadaljevanju so muslimani navedli svoje predloge in želje. Na prvem mestu prednjači 

gradnja verskega objekta – džamije (»čimprej dokončati islamski center«; »zgradi nam 

đamijo«; »da dovoli zgraditi minaret nad 50m«; »govorilo se je o neizgradnji stolpa pri 

džamiji, ker naj bi to motilo pripadnike drugih ver (to je tako, kot da bi jedel mesni burek brez 

mesa), stvar ni logična«; »tudi druge verske skupine (poleg katoliške in pravoslavne) bi 

morale imeti svoje verske objekte, kjer bi se lahko poročili, ne pa da smo prisiljeni iti v tujino 

če hočemo dostojno versko poroko«). Sledi predlog, da bi bile verske poroke veljavne tudi po 

civilnem pravu (»Slovenija bi lahko priznala tudi verske poroke enako kot civilne«; »verske in 

civilne poroke bi morale biti enakovredne«; »da se prizna poroka u državnim institucijama«; 

»izenačiti versko poroko s civilno, kot je to urejeno na hrvaskem in v avstriji«). Tretja najbolj 

izpostavljena pomanjkljivost slovenskega sistema je dejstvo, da muslimani ob svojih 

praznikih niso opravičeni do dela prostega dne (»za vse vernike katerekoli vere dela prost dan 

na določene praznike tako kot je bozic, itd«; »dela prost dan, med verskimi prazniki«; »prosti 

delavni dan ko so naši prazniki«; »enakopravnost v pogledu verskog praznovanja, prosti 

dnevi za praznike«; »mogoče kakšen dela prost dan, ko je največji muslimanski praznik 

bajram (saj ga preživimo ta dan z družino, ampak ne moremo vsi skupaj, ker starši ponavadi 

delajo)«). Izpostavili so tudi problematiko halal prehrane, še posebej v vrtcih in šolah (»v 

vrtcih šolah uredila prehrano v skladu z verskimi pravili prehrane«; »lahko bi bolj natančno 

uredila pravico do izbire obrokov za otroke v vrtcih in šolah«; »urediti področje halal hrane, 

kjer trenutno vlada totalni kaos«), verskih pokopov (»nisem še raziskoval tega, ampak ne bi si 

želel biti pokopan na pokopališču (se mi zdi, da so pogosto blagoslovljena s strani cerkve, kar 

me precej odbija), ampak bi rad, da moj pepel raztrosijo. ne vem, če se to sme. poleg tega si 

ne bi želel na svojem pogrebu imeti obešen slovenske zastave, pa mora biti itd.«; 

»upoštevanje odklonitve obdukcije umrlega v bolnišnici. to v islamu ni dovoljeno«), dnevnih 

molitev (»ob delovnem času dovoli molitev ki ti ne vzame več kot 3 minute, namesto na 



31 
 

cigareto greš molit, nikogar ne motiš s tem«; »se omogoči prostor v službi za opravljanje 

molitev«) in zaposlovanja pokritih žensk (»da bi sprejeli oziroma zaposlili pokrito žensko«). 

Pojavili so se tudi predlogi o uvedbi izobraževanja o verstvih in uvedbi verouka ter o ureditvi 

obrezovanja muslimanov in judov.  

Odgovori obeh vprašanj sovpadajo in sicer – diskriminacija muslimanov je najbolj pogosta na 

področju zadovoljevanja verskih potreb, sledi področje vzgoje in izobraževanja ter področje 

zaposlovanja in delovnih razmerij. Vse to potrjuje moja začetna izhodišča v teoretičnem delu 

in poziva k ureditvi področja zadovoljevanja potreb različnih verskih skupnosti. Tudi vprašani 

so izrazili željo po sodelovanju in sožitju vseh verskih skupin v Sloveniji (»sprejemati takšne 

in drugačne ljudi drugih religij oz. gledati bolj široko ne samo v eni smeri«; »pogovori za 

začetek«; »olajšanje sodelovanja v korist drugim«). Hrvaška je bila omenjena kot odličen 

zgled za Slovenijo (»hrvaska je najboljši model soživljenja med kristjani in muslimani«).  

Glede na pridobljene rezultate zgornjo hipotezo potrjujem. 

H5: Več kot polovica vprašanih muslimanov je v življenju že prikrila svojo veroizpoved, da 

bi se na tak način izognili diskriminaciji.  

Odgovore muslimanov o prikrivanju verske pripadnosti ponazarja spodnja tabela: 

Tabela 11: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje “Ali ste se že znašli v 

situaciji, ko ste svojo veroizpoved zaradi določenih razlogov zamolčali?” 

 Frekvenca Procent 

Odgovor “DA” 23 34,8 

Odgovor “NE” 43 65,2 

SKUPAJ 66 100 

Na zgornje vprašanje je pritrdilno odgovorilo 34,8 % muslimanov, ostalih 65,2 % 

muslimanov v življenju še ni prikrilo svoje verske usmerjenosti.  

Zanimivi pa so odgovori na naslednje odprto vprašanje, ki jih sprašuje po situacijah, v katerih 

so to storili. Odgovori so bili različni: »saj sem imela občutek, da so ljudje v skupni negativno 

nastrojeni proti “balkancem” zato nisem želela izstopati«; »v srednji šoli v svojem razredu, 

sem bil edini musliman. moral sem predstaviti islam kot umetnost. nekateri sošolci so pa 

islam zviška gledali zato mi ni bilo prijetno, karkoli o islamu deliti z njimi«; »ko sem delala, 
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nisem razložila zakaj ne jem v službi, ker sem imela post cel mesec«; »prav v pogovoru ko so 

kritizirali islam«; »učiteljica v osnovni šoli je veselo razlagala da so muslimani teroristi«; 

»skupina je diskriminirala dela muslimanov in se posmehovala muslimanski veri, zato sem 

takoj odstopila iz pogovora«; »v šoli, ko so drugi otroci enostavno tako vzgojeni, kakor da 

smo vsi enake verske pripadnosti...otroci voščijo božič vsem in ko rečeš da ne praznuješ pač 

ne razumejo, da to ni tvoja vera, ker jih očitno starši ne učijo take razgledanosti«; »na 

razgovoru za službo in v službi«; »izpostavljanje s strani profesorja v srednji šoli«; »to sem 

naredila, ko se mi je zdelo, da ne bi spoštovali tistega, kar sem povedala (bi se npr. norčevali 

iz boga)«. 

Kar nekaj muslimanov pa je poudarilo, da tega podatka (torej verske opredeljenosti) ne delijo 

z vsakim, kar pa še ne pomeni, da se skrivajo (»če vem da ima nekdo proti moji veri ni me 

sram vendar sem raje tiho kot pa da sem spet tarča posmeha drugače pa z dvignjeno glavo in 

z vsem ponosom povem kdo sem«; »ne govorim o tem, če ni potrebno – raje molčim«; »ne 

razglašam praviloma vsepovprek«; »ne razlagam javno o moji verski pripadnosti, ker mi ni 

tako bistvena, tako da če me nekdo izrecno o njej ne vpraša o tem ne govorim«).  

Glede na zgornje rezultate sem hipotezo ovrgla. V mojem primeru je svojo veroizpoved 

zamolčalo 34,8 % vprašanih muslimanov, kar je manj, kakor sem predvidevala v svoji 

hipotezi. 
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ZAKLJUČEK 

Tematika, s katero sem se v nalogi ukvarjala, je zares kompleksna, obširna in trenutno zelo 

kočljiva. Osredotočila sem se le na nekatere vidike in menim, da tema definitivno zahteva več 

pozornosti. Še posebej so zaskrbljujoči rezultati raziskave, ki so potrdili moje slutnje. 

Muslimani so bili sicer izredno motivirani za sodelovanje. Razlog za to pripisujem dejstvu, da 

o pravicah manjšine običajno odloča večina, dialog med obema stranema je prej izjema kot pa 

pravilo. Muslimanska skupnost s strani države pogreša prav to – sodelovanje, upoštevanje in 

pogovor.   

Kakor sem predvidevala v svojih hipotezah, je muslimanska manjšina v številnih aspektih 

slovenske družbe diskriminirana. Področja, kjer je diskriminacija muslimanov najbolj 

razširjena so: zadovoljevanje verskih potreb, vzgoja in izobraževanje ter področje 

zaposlovanja in delovnih razmerij. V splošnem so muslimani manj zadovoljni z možnostmi 

zadovoljevanja svojih verskih potreb kakor nemuslimani, nad čemer nisem bila presenečena. 

Prikrivanje verske izpovedi nezavidljivemu položaju navkljub ni priljubljeno, čeprav je kar 

nekaj muslimanov priznalo, da svoje veroizpovedi ne izpostavljajo, razen če situacija tega 

izrecno ne zahteva. Posredna diskriminacija se pogosteje pojavlja pri muslimanih kakor 

nemuslimanih, vendar je stopnja pogostosti pri obeh skupinah majhna. Kljub temu sem pri 

odprtih vprašanjih prejela nekaj odgovorov, ki še vedno opozarjajo na njeno prisotnost. 

Izhajala sem tudi iz dejstva, da med muslimani in nemuslimani prihaja do razlik v dojemanju 

vere. Predvidevala sem, da se muslimani s svojo versko identiteto bolj poistovetijo kakor 

nemuslimani, saj večina muslimanov prihaja iz drugih republik bivše Jugoslavije in jim 

verska identiteta v tuji državi lahko predstavlja oporo in jim daje občutek pripadnosti. Ta 

hipoteza ni zdržala, zato sem jo morala ovreči.  

Upam, da bodo zgornji rezultati opomnili na problematiko ureditve statusa omenjene 

skupnosti. Menim, da prav socialni pedagogi k temu lahko pomembno prispevamo, saj smo 

mi tisti, ki se osredotočamo na ozadje nekega pojava ter se zavedamo večplastnosti situacije. 

Mi smo tisti, ki naj bi delali v dobro stigmatiziranih in izključenih družbenih skupin. Zdi se 

mi, da je za državo, kakršna je Slovenija, sramotno, da po vseh teh letih ne premore niti ene 

džamije, čeprav je islam druga največja verska skupnost v Sloveniji. Pripadniki le-te so ljudje, 

s katerimi smo si še 24 let nazaj delili skupno zemljo in tvorili skupno državo, danes pa jih 

vidimo predvsem kot nevarne sovražnike, ki za zidovi džamije kujejo skrivni načrt o osvojitvi 
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naše krasne, »evropske« Slovenije. Osvobodimo se medijskih provokacij, političnih pritiskov 

ter začnimo razmišljati s svojo glavo – verniki ali neverniki – kot ljudje. 
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Sem Nina, študentka zaključnega letnika socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. V okviru diplomske naloge se ukvarjam z vprašanjem verske identitete in verske 

diskriminacije v Sloveniji. Vprašalnik je anonimen in je namenjen pripadnikom različnih 

verskih skupin. Sestavljen je iz posameznih trditev, pri katerih obkrožite, v kolikšni meri se z 

njimi strinjate. Vprašalnik je sestavljen iz treh delov, v drugem delu je sklop vprašanj, ki 

zahtevajo nekoliko daljše odgovore, a so le-ti toliko bolj pomembni, saj bodo moji diplomski 

nalogi dali osebno noto in ji tako pustili poseben pečat. 

Rezultati bodo uporabljeni izključno za mojo diplomsko delo. 

Za vaše sodelovanje se Vam že vnaprej iskreno zahvaljujem. 

Osnovni podatki: 

1. SPOL:                         1 MOŠKI                   2 ŽENSKI 

2. STAROST: ______ 

3. VERSKA USMERJENOST: ________________ 

Osrednji del: 

I. DEL 

V spodnji tabeli označite, v kolikšni meri se strinjate s posamezno trditvijo. 

 Sploh se ne 

strinjam/ne 

velja zame 

 

Se ne 

strinjam 

 

Se 

strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

1. Vera je zame več kot molitev in 

obiskovanje verskih institucij, je način 

življenja. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2. Za različne verske skupine v Sloveniji 

je enako dobro poskrbljeno, tako z vidika 

molilnih praks v verskih institucijah kakor 
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tudi z vidika upoštevanja vere kot načina 

življenja (praznovanje praznikov, 

morebitna posebna prehrana, prejemanje 

verskih zakramentov …).  

1 2 3 4 

3. V Sloveniji se počutim sprejetega/-o in 

enakopravnega/-o, ne glede na moje 

versko poreklo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

4. Bolj se poistovetim z religijo, ki ji 

pripadam, kot pa z državo, v kateri uradno 

prebivam. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5. S formalno-pravnim statusom svoje 

verske skupine v Sloveniji sem 

zadovoljen/-a, prav tako z njegovo 

realizacijo v praksi. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

6. Republika Slovenija je ena izmed bolj 

diskriminatornih evropskih držav, saj 

privilegira izključno katoliško vero, na 

ostale pa pozablja in jih izključuje. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

7. Verske praznike lahko nemoteno 

obeležujem in praznujem (imam dela prost 

dan, proslavim s tradicionalnimi obredi 

…). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

8. Razkritje verske usmerjenosti mi v 

določenih okoliščinah lahko škodi. 

1 2 3 4 

9. Republika Slovenija deluje 

neenakopravno pri različnih verskih 

skupinah. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

10. Menim, da delodajalce ne zanima 

moje versko prepričanje in mu ne 

posvečajo pretirane pozornosti, prav tako 

me zanj običajno ne povprašajo. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

11. Brez zadržkov nosim oblačila ali 

simbole (npr. križ), ki direktno opozarjajo 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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na mojo versko pripadnost. 

12. Izogibam se ljudi, ki so drugačnega 

verskega prepričanja kot jaz. 

1 2 3 4 

13. Delodajalce pogosto zanima moja 

verska pripadnost (npr. na razgovoru za 

službo, pri možnostih napredovanja …). 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

14. Svoje verske potrebe lahko nemoteno 

zadovoljujem v verskih objektih. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

15. Verska skupina, kateri pripadam, je 

negativno stigmatizirana (zaznamovana) 

tako s strani države same kot tudi s strani 

družbe, kar se manifestira tudi skozi 

množične medije in občila. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

16. Svobodno lahko izražam svojo versko 

pripadnost.  

1 2 3 4 

17. Državni organi (sodišča, upravna 

enota, center za socialno delo, policija …) 

so me zaradi moje verske usmerjenosti že 

obravnavali drugače, predvsem v 

negativnem smislu. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

18. Zdi se mi, da verska identiteta igra 

pomembno vlogo pri političnih in 

zgodovinskih delitvah slovenskega 

naroda. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

19. Zaradi verske pripadnosti sem v 

preteklosti že imel/-a težave z nakupom 

ali najemom stanovanja.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

20. Svoje verske identitete ne skrivam –

nasprotno, nanjo sem ponosen/-na« 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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II. DEL 

Sledi sklop odprtih vprašanj in prav njihovi odgovori bodo za mojo raziskavo še posebej 

dragoceni. Odgovorite z DA/NE, ali ste se že znašli v navedeni situaciji in le-to na kratko 

pojasnite. 

21. V preteklosti sem že bil/-a priča diskriminaciji, ki je bila posledica nezaželene verske 

usmerjenosti.                DA                 NE 

V primeru, da ste na trditev odgovorili z DA, Vas prosim, da na kratko opišite Vašo izkušnjo! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

22. Že sem se znašel/-a v situaciji, ko sem svojo veroizpoved zaradi določenih razlogov 

zamolčal/-a.                 DA                  NE 

V primeru, da ste na zgornjo trditev odgovorili z DA, Vas prosim, da na kratko opišete Vašo 

situacijo! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

23. Želim si, da bi Republika Slovenija več pozornosti namenila tudi pravnemu vidiku 

statusne ureditve moje verske skupine (npr. poseben zakon glede opravljanja verskih obredov- 

porok, pogrebov …). 

Prosim, konkretno navedite, kaj bi želeli, da Slovenija naredi v tej smeri: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



42 
 

III. DEL 

24. Na podlagi Vaših osebnih izkušenj in izkušenj Vaših najbližjih ocenite, kako pogosto se 

diskriminacija zaradi določene verske opredeljenosti pojavlja na navedenih področjih. 

1 - se ne pojavlja 

2 - se redko pojavlja 

3 - občasno 

4 - pogosto 

5 - vsakodnevno 

 

Za Vaše sodelovanje se Vam še enkrat iskreno zahvaljujem. 

 

ZAPOSLOVANJE 

IN DELOVNA 

RAZMERJA 

(razgovori za 

službo, možnosti 

napredovanja, 

odnosi do delavca 

…) 

 

VZGOJA IN 

IZOBRAŽEVANJE 

(merila 

ocenjevanja, dostop 

do izobraževanja 

…) 

 

 

SOCIALNA 

VARNOST 

(dostop do 

ugodnosti, 

pomoči …) 

OBRAVNAVA 

PRED 

DRŽAVNIMI 

ORGANI 

(pred sodiščem, 

policisti, na 

upravni enoti 

…) 

 

DOSTOP DO 

DOBRIN 

(lokali, 

trgovine, 

banka, nakup 

stanovanja, 

zavarovanje 

...) 

DISKRIMINACIJA 

NA PODROČJU 

ZADOVOLJEVANJA 

VERSKIH POTREB 

(verski objekti, 

praznovanje 

praznikov, možnost 

tradicionalnih porok, 

posebne prehrane …) 

      


