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ISLAMSKA SKUPNOST V REPUBLIKI SLOVENIJI POSTALA LASTNIK 11.364 M² ZEMLJIŠČA 
NA KATEREM SE BO GRADILA DŽAMIJA 

 
Danes, 31. decembra 2008, je Islamska skupnost v Republiki Sloveniji končno postala lastnik 11.364 m² 
zemljišča, ki je predvideno za izgradnjo džamije oz. Islamskega verskega in kulturnega centra v Ljubljani. 
 
Prejšnji teden oz. 24. decembra 2008, je bila podpisana pogodba med Islamsko skupnostjo v RS in Mestno 
občino Ljubljano, ki sta jo podpisala v imenu IS mufti dr. Nedžad Grabus in v imenu MOL-a župan Zoran 
Janković, o nakupu omenjenega zemljišča med Parmovo in Kurilniško ulico v Ljubljani. Rok plačila je bil 
osem delovnih dni. Islamska skupnost v RS je uspela pravočasno zagotoviti sredstva v višini 4.111.496,20 
evrov, ki so bila potrebna za izplačilo celotne kupnine z najemom posojila pri UniCredit Banki v višini 2,6 
milijona evrov. 
 
Meseca maja leta 1969, je bil na uradnem obisku pri Islamski skupnosti v Sloveniji tedanji reisu-l-ulema dr. 
Sulejman Kemura, ki je tedanjim oblastem izročil uradni zahtevek Islamske skupnosti v RS za dodelitev 
parcele na kateri naj bi se gradila džamija oz. Islamski verski in kulturni center. Žal je bila ta zahteva pozitivno 
rešena šele v decembru 2008. Obdobje štiridesetih let je dolgo obdobje, ki ga je Islamska skupnost v RS 
preživela v reševanju prvega koraka pri projektu izgradnje džamije. Sedaj, ko je znana lokacija in urbanistični 
pogoji, ki jih je sprejel Mestni svet MOL-a bo dosti lažje narediti drugi korak oz. izvedba arhitekturnega 
natečaja za pridobitev idejne zasnove bodoče džamije. Ta naj bi bil organiziran v prvi polovici naslednjega 
leta. Tretji korak je pridobitev ustreznih dovoljenj za začetek gradnje. Upamo, da se bo štirideseto leto oz. leto 
2009, posrečilo in prineslo veliko uspeha pri reševanju vprašanja izgradnje džamije v Ljubljani. 
 
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vodstvu Mestne občine Ljubljana posebej pa županu Zoranu Jankoviću, ki 
je veliko prispeval pri realizaciji nakupa zemljišča in sprejetja Prostorskega načrta za območje kjer se bo 
gradila džamijo. 
 
Zahvaljujemo se tudi g. Romanu Jakiču, dr. Janezu Koželju, g. Janiju Möderndorferju, g. Marjanu Gajšku, ga. 
Danici Simšič in ostalim uradnicam in uradnikom ter mestnim svetnicam in svetnikom Mestne občine 
Ljubljana. 
 
Islamska skupnost v RS posebno zahvalo dolguje g. Miri Senici in njegovi odvetniški pisarni ter njegovem 
namestniku odvetniku Petru Fašunu, ki sta zelo predano, odgovorno in profesionalno opravila svoje delo. Brez 
njihove pomoči, bi Islamska skupnost v RS težje prišla do cilja, ki ga danes slavi. 
 
Iskrena hvala tudi reisu-l-ulemi dr. Mustafi Ceriću, ki se je osebno vključil v projekt izgradnje džamije v 
Ljubljani kot tudi Rijasetu Islamske skupnosti v BiH. 
 
Hvala tudi glavnemu sarajevskemu imamu Feridu Dautoviću, ki je veliko pripomogel pri zbiranju denarja za 
nakup zemljišča. 
 
Zahvala gre tudi Erminu Topuzu, finančnemu svetovalcu Islamske skupnosti v RS. 
 
In na koncu hvala vsem donatorjem, ki so na kakršenkoli način pripomogli pri zbiranju denarja za nakup 
zemljišča. Akcija še vedno poteka in bo trajala do konca izgradnje džamije v Ljubljani. Zato vabimo vse 
zainteresirane, da se vključijo v akcijo zbiranja denarja.  
 
Veliko sreče, zdravja in veselja v nastopajočem letu 2009! 
                                                                                                                Mešihat Islamske skupnosti v RS 
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