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NAGOVOR PREDSEDNIKA MEŠIHATA ISLAMSKE SKUPNOSTI V 
REPUBLIKI SLOVENIJI MUFTIJA DR. NEDŽADA GRABUSA OB 
SVEČANEM POLAGANJU TEMELJNEGA KAMNA ZA ISLAMSKI 

KULTURNI CENTER V LJUBLJANI 
 

Ljubljana, 14. september 2013 
 
Spoštovani minister države Katar, Vaša ekscelenca, dr. Gaith bin Mubarak Al 
Kuwari, spoštovani predsednik, gospod Bakir Izetbegović, spoštovani 
nekdanji predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Turk, spoštovani 
predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije gospod Ernest Petrič, 
spoštovana varuhinja gospa Vlasta Nussdorfer, spoštovani minister Roman 
Jakič, spoštovani reisu-l-ulema, mag. Husein Kavazović, spoštovani župan 
Zoran Janković. 
 
Spoštovani visoki gostje, dame in gospodje, bratje in sestre, drage 
Ljubljančanke in Ljubljančani! 
 
Izražam dobrodošlico vsem, ki ste se udeležili svečanosti ob polaganju 
temeljnega kamna za IKC in džamijo v Ljubljani. Danes je za Islamsko 
skupnost, muslimane in za Ljubljano veliki dan. 
 
Za nami so naporna leta dela in ogromno vložene energije. Verski objekti se 
gradijo, odkar obstaja človek na zemlji. 
 
Gradili so se zaradi spoštovanja do nadnaravne sile, do Boga, Stvarnika 
nebes in zemlje, služili pa so tudi ljudem za opravljanje molitev, razvoj 
kulturnih in civilizacijskih vrednot. To so hrami učenosti in duhovnosti. Verski 
objekti so izraz zrelosti skupnosti vernikov in njihovega prizadevanja, da na 
tem svetu ostanejo dostojanstveni in obdržijo harmonijo v družbi. 
 
V islamski veri, kulturi in civilizaciji imajo džamije osrednjo vlogo pri 
ohranjanju duha skupnosti, krepitvi bratstva med verniki skozi opravljanje 
molitev, sodelovanju v izobraževalnih programih in dobrodelnem 
udejstvovanju za člane skupnosti. Skupnost vernikov brez džamije ni v 
stanju ohraniti svoj duhovni potencial in ne družbenih vez. Džamija je verska 
dobrodelna ustanova, objekt splošnega dobra. 
 
Zahteva za gradnjo džamije v Ljubljani je podana 21. maja, leta 1969. 
Človek načrtuje, a Bog odloča. 
 
Po 44. letih od prvih korakov te ideje smo priča začetkom gradnje džamije. 
Dovolite mi, da se za to zahvalim najprej vsem vernicam in vernikom, ki so 
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dostojanstveno, potrpežljivo in na najvišji civilizacijski ravni sodelovali pri 
projektu, molili in na svoj način pomagali, kolikor so lahko, v vseh 
dosedanjih aktivnostih v zvezi z džamijo. 
 
Nikoli nismo izgubili upanja v Božjo milost, saj nas v tej smeri Vzvišeni Bog 
tudi uči: »Ne izgubite upanja v Božjo milost!« Zato smo danes hvaležni 
Usmiljenemu Bogu, da je nad nas spustil dar vere in milosti. V teh dneh sem 
prejel veliko pisem in sporočil od prijateljev, Slovencev, v katerih so izražali 
svoje čestitke ob začetku gradnje džamije. Vsem se v imenu Islamske 
skupnosti zahvaljujem. Potrudili se bomo, da se bomo vedli v skladu 
kur'anskega sporočila: »Pomagajte si v dobrem in v zavedanju pomembnosti 
vere.« 
 
Islamska skupnost v Republiki Sloveniji je leta 2007 podpisala sporazum o 
pravnem položaju z Vlado Republike Slovenije. IS ima vse zagotovljene 
pravice o zakonu o verski svobodi, da samostojno in avtonomno deluje ter 
uresničuje svoje poslanstvo. 
Slovenska zakonodaja in pravni sistem kažeta visoko stopnjo spoštovanja 
raznovrstnosti v družbi. To je odprlo možnosti delovanja IS v polni 
kapaciteti. Na letošnjem majskem zasedanju občinskega sveta Ljubljane so 
vsi svetniki glasovali za spremembe podrobnega načrta v zvezi s področjem, 
kjer se bo gradil IKC, nihče izmed svetnikov ni bil proti. 
 
Vsi si zaslužijo naše spoštovanje. To je bilo jasno znamenje, da so vrednote 
spoštovanja verske svobode dosegle zavidljivo stopnjo. Politiko in zakone 
tolmačijo in izvajajo ljudje. Zato mi dovolite, da se zahvalim županu 
Ljubljane, gospodu Zoranu Jankoviću, ki je v tem procesu premogel veliko 
potrpežljivosti in modrosti. Spoštovani župan, iskrena hvala. 
 
Ljubljana je skozi ankete predstavljena kot prijetno mesto za življenje. 
Ljubljana bo z džamijo tudi pluralno mesto, zasnovano na strpnosti in 
spoštovanju različnosti. Ta odprtost in stopnja strpnosti bosta še bolj okrepili 
naše skupno sodelovanje, ne samo v Ljubljani ampak tudi v Sloveniji. 
 
Islamska skupnost v Sloveniji je trdno odločena razvijati in promovirati 
civilizacijske vrednosti, ki bodo krepile duh tolerance, sožitja, sobivanja in 
ohranjanja življenja ter časti vsakega posameznika. Vsa ta leta smo imeli 
priložnost govoriti o več vidikih naše duhovnosti in vere. Slovenski javnosti 
smo si prek medijev, ki so se zanimali za delovanje IS in njene cilje o 
gradnji džamije, prizadevali približati vero islam in vlogo prihajajočega 
Islamskega kulturnega centra v Ljubljani. 
 
Nedvomno bo Islamski kulturni center kraj, kjer se bo islam srečeval z 
večinskim krščanskim okoljem. Muslimani in kristjani imajo zelo podobna 
stališča glede etike, po vsem svetu si delijo bivanjski prostor, zato je nujno 
potrebno razvijati odnose in reševati vprašanja glede splošnega interesa za 
družbo, prav tako se moramo tudi učiti razlikah med nami. 
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Prepričani smo, da bo z gradnjo kulturnega centra v Ljubljani okrepljen 
medreligijski dialog in vzpostavljen čvrst temelj za medsebojno sodelovanje 
v dobrodelnem in socialnem delu v širši skupnosti. Vsi skupaj moramo 
stremeti k novi paradigmi odnosa na svetu in vlogi vere na narodnem in 
mednarodnem področju. 
 
Z gradnjo Islamskega kulturnega centra bomo resneje razvijali izobraževalne 
in kulturne vsebine za otroke, ki obiskujejo verouk, za učence, dijake in 
študente. V sodobnem svetu vedno bolj prevladujejo želje za lagodnim 
življenjem in delu brez odgovornosti. Zato je pomembna vzgoja in 
izobraževanje mlajših generacij, ki se bodo lahko soočale z izzivi sodobnega 
življenja. To bo ena izmed nalog našega dela v Islamskem kulturnem centru. 
  
Vprašanje gradnje džamije v Ljubljani je spodbudilo tudi akademsko 
skupnost in poželo interes za različne vidike islamskega učenja. To ni bilo 
samo politično in pravno zanimanje. 
 
Od trenutka, ko je kupljeno zemljišče, ko je IS postala pravni subjekt v tem 
procesu, so doseženi veliki premiki in zato smo danes zadovoljni, saj smo 
končno dobili gradbeno dovoljenje za džamijo v Ljubljani. 
 
Proces, ki ga je sprožila nekdanja županja Ljubljane, gospa Danica Simšič, je 
realiziral gospod Zoran Janković.  
 
Ko smo vzpostavljali stike in si prizadevali naš projekt predstaviti 
potencialnim donatorjem, nas je prijazno Njegovi Visokosti El-Emiru el-
Validu Šejh Hamed bin Khalifi Alu Thaniju priporočil takratni predsednik 
Republike Slovenije, dr. Danilo Turk. Hvala vam. 
 
Veliko našim prijateljem iz Slovenije, in sicer iz političnega življenja, ustanov 
Republike Slovenije, visokim uradnikom, akademskim skupnostim, 
novinarjem, posameznikom dolgujemo iskreno zahvalo, hvala vam na vašem 
iskrenem delu in pomoči pri uresničevanju tega projekta. Hvaležni smo 
Odvetniški pisarni "Senica in odvetniki" na strokovni pomoči in 
profesionalnem delu pri tem projektu. Seveda se zavedamo tudi dejstva in 
pomembnosti Katoliške cerkve v slovenski družbi. 
 
Nadškof Uran in nadškof dr. Stres sta podpirala idejo o gradnji džamije v 
Ljubljani. Škofu Andreju Glavanu prav tako izražamo spoštovanje in 
hvaležnost za sodelovanje na današnji svečanosti. Menimo, da medversko 
spoštovanje, sobivanje in dialog izražajo visoko zavest v družbi. Zato 
pozdravljam evangeličanskega nadškofa Gezo Ernišo in predstavnike SPC ter 
Judovske skupnosti. 
 
Delovanje IS v Sloveniji je zelo povezano z IS v BiH. Rijaset IS je precej 
pomagal pri projektu IKC. Dr. Mustafa Cerić, nekdanji reisu-l-ulema, je leta 
skrbel o tem projektu. 
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Veseli smo, ker je danes z nami tudi reisu-l-ulema, mag. Husein Kavazović, 
in kolegi muftiji iz BiH, predsednik Mešihata IS Hrvaške, predsednik 
Mešihata IS v Srbiji – Sandžaka, reis Črne gore, predsednik IS v Avstriji, 
mufti iz Nemčije, imami iz Švice in drugih držav. 
 
Posebno vrednost temu dogodku daje tudi prisotnost gospoda Bakira 
Izetbegovića, člana predsedstva BiH. Slovenija in BiH imata veliko skupnih 
interesov. V IKC bomo te prijateljske in kulturne vezi med našimi ljudmi še 
krepili. 
 
Našemu projektu so pomagali tudi Dijanet, Urad za verska vprašanja iz 
Turčije, Fond za solidarnost Organizacije islamske kooperacije za 
sodelovanje, s sedežem v Džeddi, in generalni tajnik OIC, dr. Ekmeleddin 
Ihsanoglu. Najpomembnejšo pomoč smo dobili iz države Katar, brez te 
pomoči ne bi bili zmožni izplačati dolga za zemljišče, niti urediti projektne 
dokumentacije za IKC. 
 
Dolgo smo se ukvarjali z izplačevanjem zemljišča. Njegova visokost Emir el-
valid Šejh Hamed bin Khalifa Alu Thani nam je ob obisku pri takratnem 
predsedniku države, dr. Danilu Turku, obljubil pomoč. 
 
Pozneje je njegova ekscelenca, minister za zunanje zadeve države Katar, dr. 
Khalid Atijja, spremljal to idejo in zadolžil dr. Ahmeda Al-Murejhija, ki je 
med drugim bil tudi član komisije za izbiro idejne rešitve za IKC, da obišče 
Slovenijo in na srečanju z uradniki, posebej z županom Ljubljane, gospodom 
Zoranom Jankovićem, potrdi uradni postopek v zvezi z gradnjo. 
 
Brez pomoči države Katar naš projekt ne bi napredoval. V četrtek sem prejel 
telegram od Emirja države Katar Njegove visokosti Šejh Tamim bin Hamad Al 
Thani, ki nam želi veliko uspehov pri našem delu. Prepričan sem, da bomo s 
pomočjo te podpore realizirali ta velik izziv. 
 
Prosim Vzvišenega Boga, da nagradi Emirja države Katar Njegovu visokost 
Šejh Temim Bin Hamad Al Thanija, njegovu visokost El-emir El-valid Šejh 
Hamed bin Khalifu Alu Thanija. 
 
V imenu njegove visokosti je svečanemu polaganju temeljnega kamna 
prisotna delegacija iz države Katar, na čelu z njegovo ekselenco ministrom 
za vakuf in islamske zadeve, dr. Gaith bin Mubarak Al-Kuwari. Vaša 
ekscelenca, minister Al-Kuwari, iskreno se vam zahvaljujem, ker ste se 
udeležili te svečanosti. Prosimo vas, da naše selame prenesete njegovi 
visokosti Emirju države Katar. 
 
Mi se bomo trudili, da bo ta center središče učenosti, duhovnosti in bo 
okrepil vez med Slovenijo in Katarjem. Upamo, da bo center zgrajen v 
naslednjih treh letih in bo tako dokaz za dobroto ter ljubezen do Vzvišenega 
Allaha ter Poslanca kot tudi do prijateljstva med Katarjem in Slovenijo. To je 
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prvi pravi islamski center v Sloveniji, z džamijo in vsemi spremljajočimi 
vsebinami. 
 
Hvala tudi uradni delegaciji Ministrstva vakufov iz Saudske Arabije, 
pomočniku namestnika ministra gospod Abdulrahman Al Ghannam, 
svetovalcu za verska vprašanja iz Ambasade Republike Turčije Atli Hasan. 
 
Rad bi poudaril, da je danes z nami tudi veleposlanik Združenih držav 
Amerike v Ljubljani, gospod Jozef Mussomelli. Veleposlaništvo Združenih 
držav Amerike je izdatno moralno podpiralo projekt IKC. Hvala 
predstavnikom diplomatskega zbora v Sloveniji, vsem veleposlanikom in 
predstavnikom veleposlaništev za udeležbo na današnji svečanosti. V teh 
letih smo se velikokrat srečali s predstavniki diplomatskega zbora, kjer smo 
med drugim govorili tudi o IKC. 
 
Naša islamska praksa in izkušnje so ukoreninjene v evropsko okolje. Večina 
muslimanov v Sloveniji je bošnjaškega in albanskega porekla. Zato so tudi 
naše izkušnje islama in naše versko življenje postavljeni v okolje, v katerem 
živimo. 
 
Dovolite mi, da se na koncu zahvalim vsem donatorjem in svojim 
sodelavcem iz Slovenije, ki so sodelovali pri tem projektu od dneva, ko se je 
zemljišče leta 2008 kupilo. Z njihovo pomočjo smo omogočili IS, da postane 
lastnik zemljišča. Verjamem, da ste danes vsi ponosni in srečni. Hvala vam 
vsem. Molimo Vzvišenega Stvarnika, da nam pomaga pri graditvi džamije in 
vas vse nagradi za vaša dobra dela. 
 
Hvala za vašo pozornost! 
 
Es-selamu alejkum - mir z vami in lep dan še naprej! 
 
Ljubljana, 14. september 2013. 
 
Dr. Nedžad Grabus 
 


