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SPOROČILO ZA JAVNOST
NAREJEN PRVI KORAK PO ŠTIRIDESETIH LETIH ČAKANJA
Danes, 24. decembra 2008, ob 12 uri in 30 minut je bila na Mestni občini Ljubljana na Mestnem
trgu 1 v Ljubljani, podpisana pogodba o nakupu 11.364 m² zemljišča, ki je namenjeno za
izgradnjo džamije oz. Islamskega verskega in kulturnega centra v Ljubljani.
Pogodbo je v imenu Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji podpisal mufti dr. Nedžad Grabus
in v imenu Mestne občine Ljubljana župan Zoran Janković ob navzočnosti odvetnikov g. Mire
Senice in g. Petra Fašuna iz Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki in Nevzeta Porića,
tajnika Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.
Ob tej priložnosti je mufti dr. Nedžad Grabus za številne predstavnike medijev, ki so se zbrali ob
tem dogodku izjavil, da je zadovoljen z dosežkom, ki je bil dosežen v preteklem obdobju.
Zahvalil se je županu g. Zoranu Jankoviću za uresničitev predvolilnih obljub, ki jih je dal glede
izgradnje džamije oz. Islamskega verskega in kulturnega centra v Ljubljani.
Zahvalil se je posebej Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki oz. g. Miri Senici in g. Petru
Fašunu brez katerih bi bilo veliko težje priti do cilja, ki ga danes slavimo. Odvetniška pisarna
Miro Senica in odvetniki je svoje delo na projektu izgradnje džamije v Ljubljani prispevala kot
donacijo Islamski skupnosti v RS za džamijo v Ljubljani. Zato jim Islamska skupnost v
Republiki Sloveniji posebej zahvaljuje.
Mufti dr. Nedžad Grabus se je zahvalil svojim sodelavcem posebej pa tajniku Nevzetu Poriću,
vsem imamom, članom organov Islamske skupnosti in vsem donatorjem, ki so na kakršenkoli
način prispevali, da Islamska skupnost v Republiki Sloveniji končno postane lastnik zemljišča na
katerem se bo gradila džamija.
Po pogodbi je Islamska skupnost v Republiki Sloveniji dolžna v roku osmih dneh oz. do 31.
decembra 2008, plačati celotno kupnino in sicer 4.111.496,20 evrov.
Mufti dr. Nedžad Grabus je izrazil svoje zadovoljstvo ob podpisu pogodbe z zbranimi
donacijami, ki niso zadostovale za celotno kupnino. Zato je Islamska skupnost v Republiki
Sloveniji najela posojilo pri eni od slovenskih bank in bo uspela pravočasno realizirati sklenjen
dogovor.
Akcija zbiranja denarja še vedno poteka in bo trajala do konca izgradnje džamije v Ljubljani.
Zato vabimo vse zainteresirane, da se vključijo v realizacijo tega projekta.
Vsem kristjanom čestitamo nastopajoče božične praznike, ostalim pa želimo veliko sreče,
zdravja in uspeha v novem letu.
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