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Spoštovane eminence, ekscelence, predstavniki verskih skupnosti, dame in gospodje, dragi 
prijatelji, imami člani Islamske skupnosti, predsedniki in člani organov Islamske skupnosti, 
cenjeni prijatelji! 
 
Lepo vas pozdravljam v imenu Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji in se zahvaljujem, 
ker ste se odzvali našemu vabilo, da skupaj podelimo bajramsko veselje. Prazniki so radost za 
ljudsko dušo. Vaša prisotnost potrjuje, da ima Islamska skupnost v Sloveniji širok krog 
prijateljev in to nas korajži, da nadaljujemo s promocijo univerzalnih islamskih vrednot ter, da 
v večji meri promoviramo medverski dialog v Sloveniji. Za nami je mesec posta v katerem so 
se muslimani v celem svetu postili, intenzivno brali Kur'an in pomagali revnim. Mesec 
ramazan nas je spomnil, da je na svetu več kot milijarda ljudi, človeških bitij kot smo mi, ki 
nimajo dovolj hrane in vode za normalno življenje. Svetovna gospodarska kriza je vplivala, da 
se število ljudi, ki živijo na meji egzistencialnega dostojanstva poveča tudi v naši državi. Zato 
tudi mi kot verska skupnost poskušamo pomagati ljudem, ki potrebujejo našo pomoč v skladu 
s svojimi zmožnostmi. 
 
Islamska skupnost v Republiki Sloveniji je subjekt zasebnega prava s sedežem v Ljubljani. 
Islamska skupnost ima svoje izpostave v Kopru, Postojni, Sežani, Ajdovščini, Jesenicah, 
Kranju, Škofji Loki, Kočevju, Celju, Mariboru, Velenju, Novemu mestu, Tržiču in Trbovljah, 
in džemate v Krškem, Slovenj Gradcu in Kamniku. V Sloveniji živi okrog 50.000 
muslimanov oziroma 2,4 odstotka od skupnega prebivalstva. Islamska skupnost ima v svojem 
okrilju 99,5 odstotka vseh muslimanov. Seveda, glede na to, da je delovna sila iz balkanskih 
držav cenjena v Sloveniji je treba poudariti, da je določeno število gostujočih delavcev 
muslimanov, ki živijo in delajo v Sloveniji. Etnična struktura muslimanov v Sloveniji je zelo 
raznolika: največji odstotek je Bošnjakov, potem Albancev, muslimanov iz Makedonije, 
Romov in manjše število Turkov, Arabcev, Pakistancev in drugih. 
 
Islamska skupnost je tradicionalna verska skupnost. Zaskrbljeni smo tako kot tudi vsi drugi 
normalni ljudje zaradi frakcijskega tolmačenja islama, ki od naše religije, ki v osnovi 
označuje mir, pogosto naredijo religijo za katero želijo skriti nasilna dela in delovanje. 
 
 Druga in tretja generacija muslimanov govori slovenski jezik kot svoj prvi jezik. Število 
muslimanov, ki govorijo slovenski jezik kot prvi jezik je več kot 30 tisoč. Zato je za Islamsko 
skupnost projekt Islamskega verskega in kulturnega centra oziroma džamije zelo pomemben, 
ker je to skupnost slovenskih državljanov, ki nimajo ustreznega prostora za opravljanje 
obredov in verskih aktivnosti. Mi smo edina skupnost, ki nima ustrezen prostor za opravljanje 
molitve. Včeraj smo na Bajramski molitvi v dvorani Tivoli imeli okrog štiri tisoč oseb in več 
kot petsto jih je ostalo izven dvorane. Lansko leta oziroma konec decembra 2008, smo kupili 
zemljišče kjer se bo gradila džamija, Islamski verski in kulturni center. No, sedaj vsaj vemo 
kje bo džamija. Prepričani smo, da bomo tudi v prihodnje imeli razumevanje odgovornih oseb 
iz Mestne občine Ljubljana in posebej župana Zorana Jankovića na poti pridobitve vseh 
dokumentov in dovoljenj za začetek izgradnje džamije. Zato pričakujem, da bomo kmalu 
razpisali arhitekturni natečaj za idejno zasnovo džamije. 
 
Islam je velika svetovna religija, to je tudi kultura, civilizacija in v nekaterih državah 
pomemben segment funkcioniranja določene oblasti. Muslimani v Sloveniji so avtohtoni 
evropski državljani z islamsko vero in evropsko kulturo. Mi smo, torej, pripadniki velike 



svetovne religije, toda istočasno manjšinska verska skupnost v Sloveniji, ki še vedno išče 
svojo pot za učinkovitejše delovanje. Islamska skupnost ni misijonarska skupnost, čeprav 
lahko vsak posameznik, v skladu z verskimi konvencijami in deklaracijami, spremeni vero in 
prepričanje. Naša ciljna skupina so ljudje, ki so rojeni v muslimanskih družinah. Za njih 
poskušamo pripraviti molitvene prostore, ki so v skladu z dostojanstvom in ustrezajo statusu 
islama kot velike svetovne religije. Mi na različnih nivojih, posebej na lokalnem nivoju v 
Sloveniji, imamo zelo korektno oziroma odlično sodelovanje z mestno administracijo kot tudi 
z župani v vseh mestih kjer deluje Islamska skupnost. Pričakujemo, da bodo imeli nadležni 
organi naše države tudi v prihodnje posluha za naše probleme v skladu s sporazumom, ki smo 
ga podpisali z Vlado Republike Slovenije o pravnem položaju Islamske skupnosti v Sloveniji 
o pravnem položaju Islamske skupnosti v Sloveniji.  
 
Hvala za pozornost in potrpežljivost, molim Vzvišenega Boga, da vam podari mir, osebni in 
družinski napredek ter, da podari mir in blaginjo naši državi Sloveniji. 
 
Veliko je ljudi, ki so si prislužili našo zahvalo. To so predvsem naši donatorji, zato vas 
prosim, da jih nagradite z velikim aplavzom.  
 
 
BAJRAM MUBAREK OLSUN! ME FAT BAJRAMI! KULLU AM VE ENTUM 
BIHAJRIN! VESEL IN SREČEN BAJRAM!    
   
 


