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AMANDMA
 
k 17.a tocki dnevnega reda 22. seje MESTNEGA SVETA MOL:
 
Predlog Odloka 0 obcinskem podrobnem nacrtu za dele obmocij urejanja BO 1/1
 
Lesnina, ST 1/1 Obmoqe ZG in SO 1/1 Kurilnica (za islamski-versko kulturni center)
 

AMANDMA
 
v 13. clenu v 3. tocki se crta tretja alineja »visina minareta je lahko najvec 40 m«
 

OBRAZLOZlTEV:
 

Minaret nima z vsebino vere nicesar, Tudi v muslimanskem svetu vsaka moseja nima 
minareta. Kot gradbeni objekt ima minaret funkcijo signalnega stolpa za vernike pray 
tako pa straznega stolpa nad verniki. Nekaterim pomeni minaret znamenje zmage. 
Minaret daje politicno verski naziv rnoci in povdarek: »tukaj smo mi, od tod se ne 
bomo vee umaknili«. Ko bo na tej lokaciji zgrajen veliki islamsko verski kulturni 
center z minaretom ali brez njega se bodo, klub temu, da v Ljubljani obstaja ze vee 
molilnic,zadeve in zahteve muslimanske skupnosti zacele odvijati podobno kot v 
drugih l11.estih po Evropi. 
Lani spomladi je bila dana pobuda da naj bi obcina za zernljisce podelila islamski 
skupnosti stavbno pravico a je aktualmi mufti pobudo javno zavrnil ees, da na 
parceli na kateri bi imeli Ie stavbno pravico IVKC ne bode gradili. Zanimivo, kljub 
ponujeni moznosti da islamska skupnost hitreje in mnogo ceneje pride do svojega 
centra vodstvo na kaj takega ni pristalo, 
Kar najbrz zadevo naredi zamotano je okoliscina da islam danes ni Ie verska temvec 
tudi politicna veroizpoved, najbrz predvsem politicna in sele nato verska. Teoreticno 
razlikovanje med islamom in islamizmom ne povzroca problemov a v praksi se test 
ne izide, kajti strokovnjaki se niti enkrat ne morejo zediniti kaj dihad (sveta vojna) 
pomeni: notranjo napetost in prizadevanje ali pa vojno proti nevernikom ali pac 
mogoce eno in drugo, odvisno od tega kdo na dihad poziva in zakaj. Cesto 
poslusarno da islam prepoveduje samomor in da zato samomorilci ne morejo biti 
muslimani. Poslusamo tudi da ne gre za samomor, ko je to dejanje uperjeno zoper 
sovraznike islama, in storilec stem zrtvuje svoje zivljenje in postane mucenec. Tako 
se 0 terorju lahko govori na lepsi nacin in se vsako nasilje obravnava razlicno, tako, 
da ne ostane nie drugega kot Ie se vprasanje ali obstaja 72 devic ki na mucenika 
caka]o na onem svetu, takoj ko svoje dejanje izvrsi ali pa mogoce Ie ena stara 72 let. 
Stalno in ponovno poslusamo, da gre Ie za radikalno manjsino, ki ne predstavlja niti 
muslimanov niti islama. K temu je treba povedati tri stvari! 
Prvic: Seveda niso vsi muslimani teroristi, ampak po 11. septembru so bili vsi 
teroristi muslimani. 
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Drugic: kaj je reprezentativno in kaj ni, ni nobeno vprasanje od povprasevanja ali 
izidov volitev , ampak se odpira v zgodovinski perspektivi. Ne odloca kolicina , 
ampak kakovost in to kar danes imenujem zadrzanost oziroma previdnost. Nacisti in 
komunisti niso nikoli imeli vecine a so se kljub temu imeli za avantgardo. In kar so 
napravili v dvanajstih oziroma sedemdesetih letih cutimc se danes. 
Tretjic: Trditev da gre pri nasilnih muslimanih Ie za radikalno manjsino se jemlje kot 
pomirjevalo. Marsikaj govori za to da vecina muslimanov ne bo drugacna od ostale 
vecine prebivalstva, da bodo normalno delali, nakupovali, potovali, molili se 
ukvarjali s programi televizije Ampak ta »normalna vecina« ni v stanju ali noce 
iz kakrsnihkoli razlogov pa ceprav iz etnicnih te male radikalne manjsine 
disciplinirati od katere naj bi se pustila terorizirati in predstavljati v javnosti. 
Problem ni bosnjaski pek pri katerem obcasno kupim burek, ali lastnik lokala s 
katerim cesto skupaj spijeva kayo in ki imata vsak po pet otrok in jih posiljat v solo 
da bi nekaj postali, problem so dobri ljudje znotraj vecinske druzbe katerih 
pripravljenost na ignoriranje problemov ali tako rekoc absurdne izjeme sprejemajo. 
Problem tudi ne bo mujezin Cigar molitev z minareta bo nekatere v njihovem miru 
motila v bliznjih stolpnicah, problem je po izkusnjah iz Evrope javnost, ki se Ie bezno 
ozre ali skomigne z rameni, ko se mora turski odvetnik zaklepati v svojo pisarno, ker 
dobiva groznje s smrtjo in jih jemlje resno , ker je ze za las usel smrti ob poprejsnjem 
poizkusu umora. In povejte mi kdo mu je stregel po zivljenju krscanski teroristi, 
kurdski teroristi, armenski teroristi ..... ne to so ocetje in mozje pretepenih in nasilno 
obravnavanih muslimaskih zena, ki jih zastopa pred sodiscem. Kaj takega si lahko 
predstavljamo cez cas pri nas , sarno da bo odvetnik Bosnjak ! 
Seveda mi boste nekateri ocitali natolcevanje a kaj takega se pri nas ze dogaja 
sodnikijce ne izrekajo kazni kot bi jih morali ker se je ,kot je bil primer na sodiscu 
lani v Mariboru (»Delo«, kratka vest v kroniki) nasilni moz skliceval na muslimansko 
vero in obicajem, ces da mu ti dopusca]o ravnati z zeno na taksen nacin. Dobil ni niti 

. pogojne kazni. Casnik«Delo« 12.11. 2008 na strani kronika poroca 0 grozljivem 
dokazanem umoru zene Feride, ki ga je zakrivil njen moz Husein in bil za to dejanje 
na sodiscu v Krskem sicer se nepravnomocno oproscen l!l . V obeh opisanih primerih 
sta sodili sodnici. Ne morem se znebiti obcutka, da sta sodnici sodili premilo iz 
strahu po mascevanju, 0 tem porocevalci sicer ne porocajo ampak izrazajo cuden]e 
nad oprostitvami. 
Najbrz je tudi ze pri nas se vee takih in podobnih dogodkov 0 katerih pa mediji ne 
porocajo ali pa neradi porocajo saj smo se medtem pri nas se bolj pa v Evropi ze na 
marsikaj navadili kar smo vknjizili kot kolateralno skodo multikulturne druzbe. 
Vsem nam je znan primer Salmana Rushdija in fatve nad njim. Da ne omenjam 
stevilnih drugi primerov zadnjega casa Naj pa navedem nekaj najnovejsih iz 
nemsko, francosko in anglesko govoreCih evropskih dezel, Ekin Deligoz iz Nemcije 
mora ziveti pod strogo 24 urno policijsko zascito, ker je pozval islamske zene naj 
odloze naglavne rute, in so ga zato preplavili z grozilnimi pismi in groznjami s 
smrtjo.. UCitelj Robert Redeker in Rihard Kimble morata ziveti podobno zivljenje 
sarno zato, ker sta v medijih objavila kriticno besedilo 0 odzivih muslimanov na 
Regensburski govor papeza,
 
Nismo in ne bomo se niti enkrat strinjali, ob stalni pripravljenosti veliko
 
muslimanov, ki se cutijo prizadete in uzaloscene ob znanih in v prihodnosti se
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neznanih temah , da se ne bodo ponovno ob postavljanju podobnih in novih 
vprasanj cutil! zopet lahko prizadete, razbolene in ranjene - z znanimi posledicami. 
Zato tvegajmo pogled naprej kot ga je tvegal nizozemski notranji minister Piet Hein 
Donner, ki je pojasnil, da si lahko predstavlja uvedbe nekaterih dolocil in delov 
seriatskega prava na Nizozemskem , ee bo vecina holandskih volivcev tako 
zahtevala. 
Takratni skof iz Brede na Nizozemskem Tiny Muskens, liberalni katolik, je avgusta 
2007 predlagal naj se izraz »Bog« zamenja z »Alahom« . Alah naj bi bil lepsi in 
rnehkejsi izraz za Boga. Da mi ne bo kdo ocital da »prilagodljivce« geem sarno na eni 
strani. 
Socialdemokratski zupan Bruslja, Freddy Thielmans je prijavo za opozorilni shod 0 

narascajoci islamizaciji Evrope, ki naj bi bil ob sestnajstletnici 11/9 v Bruslju, zavrnil, 
istocasno pa je mestna uprava glavnega mesta Evrope policiste obvestila da naj med 
obhajanjem postnega muslimanskega meseca ramadana v javnosti ne kadijo ali jedo 
da ne bi prizadeli verskih custev muslimanov. Lahko predpostavljamo da so izgledi, 
da ne bo shoda proti islamizaciji po Bruseljskemzupanu toliko casa, dokler ne bo on 
ugotovil da ni vee nevarnosti islamizacije. 
V Glasgowu in nekaterih drzavah Zdruzenega kraljestva naj bi se zdravniki in 
bolnisko osebje, po nalogu uprav, vzdrzali malicanja na delovnem mestu iz ozirov da 
ne bi zalili verskih custev svojih kolegov. Iz istih razlogov so Britanski konzervativci 
na njhovem letosnjem strankarskem srecanju prvic pripravili mo1ilnico da bi nekaj 
muslimanom udelezencev srecanja ornogocili izpolnitev verskih dolznosti. 
Bistveno dlje gre BBCna svoji internetni strani, kadarkoli omeni ime preroka sledi 
dodtek »Peace be upon him« naj bo mir z njim. Za to naj bi bila kriva neupogljiva 
predstava oIslamu. 
Lahko bi nasteval se stevilne druge odgovore »strpnosti« na nestrpnost pri nas in po 
Evropi a bodi dovolj, a saj tudi ce bi nadaljeval se vas veliko z menoj ne bi strinjalo . 
Clovek pride v neprijetne polozaje §e posebej, ko svojo pripravljenost za dojemanje 
zreducira. Moe za odrivanje in nadzor ni nikakrsna iznajdba »prijateljckov« temvec 
zelo koristna cloveska lastnost. 
Mozno je tudi da boste nekatere moje trditve in dejstva, ki jih navajam imeli za 
tendenciozne ali pa za nezmerno pretiravanje. Bojim se Ie da druzba, ki je prevec 
»komot« in prelena , da bi se zganila, saj drzava popolne vamosti od zibeli do groba 
ne more jamciti, da je ta druzba tudi prelena in »prekomot« da bi se zavedla katere 
dosezke razlag bo presojala. Svobodo mnenja? svobodo gibanja? Ali pa svobodo da 
lahko odloca 0 izboru med nekaj deset vrstami kosmicev? Ali pa sarno svobodo 
strahopetnostiza prevaro modrosti ! ? 
Ze mogoce da sem s to obrazlozitvijo videti paranoiden . A mnogi ste ~e za menoj !! 
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