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Saga o mošeji
Aktualno

“To je najboljša rešitev, saj v sebi združuje preteklost, sedanjost in pri-
hodnost. Izdelali so jo profesionalci, ki so preučili bistvo islama in ga 
sporočili preko sofisticirane arhitekturne ideje. Pokazali so, da razu-
mejo, kaj je to islamski center, kaj mošeja, ki bo grajena v Sloveniji, v 
okolju, ki pripada Evropski uniji. Je rešitev, za katero sem prepričan, 
da bo merilo za gradnjo džamij v prihodnosti, saj gre za high-tech ar-
hitekturo, v katero sta odlično vkomponirana simbola islama; kocka, 
ki simbolizira Kaabo, in kupola, ki jo je zaznati skozi mrežasto kocko. 
Tega brez visoko sofisticirane arhitekture ne bi bilo mogoče,“ pojasnju-
je prof. dr Ahmet Hadrović, profesor na sarajevski fakulteti za arhitek-
turo in projektant številnih mošej v BiH, ki je bil tudi član ocenjevalne 
komisije. Hadrovića, ki nasprotuje temu, da bi morali biti v sodobni ar-
hitekturi gradnje mošej jasno vidni verski simboli, še posebej veseli, da 
so zmagali slovenski arhitekti, saj gre za ljubljansko, slovensko mošejo, 
katere okolje, jezik in tradicija so drugačni ob bosanske, arabske ... “Na 
Zahodu sem žal videl vse preveč mošej, ki so arhitekturno uvožene. 
Tudi zato sem prepričan, da boste Slovenci ta center vzeli za svojega,“ 
še pravi Hadrović. μ

Hadrović: “Rešitev, ki bo merilo v 
prihodnosti”

Matija Bevk, skupaj z Vaso Perovićem gonilna sila arhitekturne-
ga biroja Bevk in Perović arhitekti, ki je z idejno rešitvijo zmagal na 
anonimnem javnem natečaju za islamski versko-kulturni center, za 
katero bodo dobili tudi 30.000 evrov nagrade, pravi, da so pri snova-
nju centra iskali rešitev, ki bi kompleks povezala z mestom, se odprla 
v njega in obenem ustvarila tudi jasen odprti prostor komunikacije. 
Namenjen vsem, vernikom in drugim obiskovalcem, mošejo samo pa 
spoznala kot ključni element projekta, fizični in duhovni center kom-
pleksa.

Prvo vprašanje, ki si ga je ekipa šestih arhitektov zastavila, preden so 
začele “padati“ idejne zasnove, je bilo “kako vzpostaviti uravnotežen 
dialog med pričakovano sakralnostjo in duhovnostjo ter mestom, ki 
lokacijo obkroža; torej kako v sodobnem mestu, ki nima islamske arhi-
tekture, zgraditi prostor, ki združuje tako tradicionalne islamske vre-
dnote, kot sodobnost, ki jo zahtevata kraj in čas“.

Čeprav bo to prva džamija, po tisti, ki so jo po prvi svetovni vojni po-
rušili v Posočju, so se avtorji neposrednemu kopiranju bodisi iz arab-
ske ali bosanske kulture gradnje džamij želeli izogniti, saj bi se kaj 
hitro lahko zgodilo, “da bi celotna zasnova izpadla kot karikatura ti-
stega, kar ne more postati“, poudarja Bevk. “Tako smo se pri snovanju 
sicer naslanjali na občutke in arhitekturno izkušnjo iz celotne zgodo-
vine islamske arhitekture, ki pa smo ga v predlagani arhitekturi pre-
delali v nov koncept; ta je tradicionalen po svojih občutkih in simbolih 
sakralnosti in obenem sodoben, tako zaradi svoje odprtosti kot tudi 
zaradi izraza in izbranih materialov.“

Na vprašanje, kaj je bilo najtežje v celotnem projektu, Bevk odgovar-
ja, da je najtežje razumeti program, ki ga običajno ne izdeluješ in je že 
po svoji definiciji, to je duhovnosti, težko opisljiv. “Sakralni objekt je 
nekaj posebnega in njegovega pomena z arhitekturo ni lahko ujeti, 
zato je snovanje takšnega projekta gotovo vrhunec arhitektovega de-
lovanja in tudi zato smo zmage še posebej veseli,“ pojasnjuje Bevk. μ

Sakralni objekt - vrhunec 
arhitektovega delovanja

Če bo šlo vsaj približno po načrtih,  
bo islamska verska skupnost čez tri leta  
le dobila svoj verski hram

Ocenjevalna komisija pod vodstvom ljubljanskega podžupana in pro-
fesorja na ljubljanski fakulteti za arhitekturo dr. Janeza Koželja je v po-
sebnem poročilu ob zaključka natečaja zapisala, da projektna rešitev 
arhitekturnega biroja Bevk in Perović arhitekti “v največji meri zado-
voljuje in izpolnjuje cilje natečaja, natečajno nalogo in odgovarja vsem 
postavljenim merilom“.

Obenem tudi izkazuje “največ možnosti, da se v skladu s priporočili 
komisije in željami investitorja razvije končni projekt za izvedbo. Pro-
jekt predstavlja najustreznejšo sintezo dveh kulturnih vidikov obliko-
vanja sporočilne arhitekture“.

Ob tem so podali še tri priporočila, da se v minaret vključi primerno 
oblikovan alem (simbol polmeseca in zvezde ali napis), da se bolj po-
udari mihrab (oltar, nakazuje smer proti Meki) ter da se preoblikuje 
fasadne mreže, ki pokrivajo kupolo, na način, da se omehča vtis zapr-
tosti. μ

Najustreznejša sinteza 

LEGENDA:
Zgradba 1: mošeja s prostorom za obredno umivanje.

Zgradba 1a: minaret.

Zgradba 2: stanovanja za goste, zaposlene v IVKC ter muftija. V pritličju še 
manjši družabni prostor.

Zgradba 3: predavalnica za 250 oseb v pritličju, v prvem nadstropju 
pisarne, na vrhu kabinet muftija, velika soba za sestanke.

Zgradba 4: učilnice, knjigarna in otroški družabni prostor v pritličju, 
v dveh nadstropjih še učilnice in kabineti, knjižnica je v kleti; po 
zunanjih stopnicah vhod v restavracijo in kavarno, ki sta skriti 
pod ploščadjo.

Zgradba 5: telovadnica, katere streha je ploščad, zato so 
vstavljeni svetlobniki.

6. Park ( jug): uvoz v garažo in izvoz iz nje

7. Park (sever): kaskadni vrt, ki ga krasi 
velik plitvi bazen, štirje “posebni“ vrtovi z 
rastlinami, omenjenimi v Koranu. Vse pa je 
obdano z drevesi slovenskega izvora.

8. Vhod na ploščad

URŠKA MLINARIČ

Zgodba o mošeji v Ljubljani je saga 
o številnih iracionalnih argumen-
tih, podkrepljenih s stereotipi in 
nerazumljivimi strahovi Sloven-
cev, ki že dolgih 43 let vernikom 
druge največje verske skupnosti 
- islamski skupnosti - onemogo-
čajo, da bi v za to primernem sa-
kralnem objektu opravljali verske 
obrede in zaznamovali praznike.

Ali je po tolikih letih in številnih 
ovirah, ki so jih morali premaga-
ti v islamski skupnosti, tudi zaradi 
političnih kalkulacij lokalnih in 
državnih oblastnikov, zdaj sloven-
ska družba dozorela do te mere, 
da pri zadnjem koraku, ki jih še 
deli od tega, da bi na zemljišču za 
ljubljanskim Bežigradom vendar-
le v prihodnjem letu dočakali dan, 
ko bodo gradbeniki lahko zagnali 
stroje, bo jasno v prihodnjih mese-
cih, ki bodo v skupnosti v pričako-
vanju gradbenega dovoljenja. Načrt 
islamskega verskega in kulturne-
ga centra, katerega srce bo prav 
mošeja, je bil v zmagovalnem pro-
jektu arhitekturnega biroja Bevk 
in Perović arhitekti izbran pred 
dvema mesecema med 44 poslani-
mi projekti na javni mednarodni 
arhitekturni natečaj. Tudi iz tujine.

In čeprav se pogosto v javno-
sti poudarja, da bomo z ljubljan-
sko mošejo Slovenci dobili sploh 
prvo mošejo na naših tleh, to ne 
drži. Ko govorimo o muslimanih 
v Sloveniji, se je treba zazreti v čas 
prve svetovne vojne, ko so mu-
slimani iz BiH na soški fronti kot 
vojaki sodelovali v avstro-ogrski 
vojski in si v Logu pod Mangar-
tom zgradili tudi mošejo. Ki je bila 
po koncu prve svetovne vojne po-
rušena.

Zgodovinski viri beležijo, da je leta 
1931 deloval v Ljubljani imamat - 
na današnji ravni odbor oziroma 
džemat islamske skupnosti, ki pa 
je bil desetletje kasneje ukinjen. 
Po drugi svetovni vojni, v 50. letih, 
so muslimani predvsem iz zaho-
dne Bosne začeli prihajati k nam 
množičneje; večina v iskanju boljše 
prihodnosti. Leta 1963 so prvič pra-
znovali ramazan in ob tej priložno-
sti opravljali tudi skupne molitve.

Uradno pa je bilo delo islamske 
skupnost obnovljeno leta 1967. 
Dve leti kasneje, 1969, je bila pri 
takratnih oblasteh vložena prva 
uradna zahteva za gradnjo mošeje 
v Ljubljani. Sledili so številni 
dopisi in prošnje, ki so v začetku 
80-tih pripeljali do določitve lo-
kacije za mošejo na Žalah. Na ar-

hitekturnem natečaju je zmagal 
projekt arhitekta Fedje Koširja, a 
se je zapletlo z zavodom za ohra-
njanje kulturne dediščine, ki ni 
želel dati soglasja, češ, mošeja v 
bližino Plečnikovih Žal ne sodi.

Pobuda je ponovno zaživela 1997, 
a je bil urbanistični načrt za loka-
cijo Ob cesti dveh cesarjev sprejet 
šele 2003. Pa se tudi ni izšlo - uprli 
so se tamkajšnji prebivalci z argu-
mentom, da bi načrtovana pozida-
va povzročila še dodatno poplavno 
ogroženost tega dela mesta. Čeprav 
so bile vmes številne politične 
igrice in tudi poskusi z referendu-
mom preprečiti gradnjo mošeje, 
je po letu 2006, ko je županovanje 
prestolnice prevzel Zoran Janko-
vić, vodenje islamske skupnosti pa 
Nedžad Grabus, vendarle nastalo 
nekaj pomembnih premikov.

Leta 2008 je tako islamska sku-
pnost, sicer za 4,5 milijona evrov, 
le dobila 11.364 kvadratnih 
metrov veliko zemljišče, na kate-
rem bo, če bo šlo vsaj približno po 
načrtih, čez tri leta že vstopala v 
svoj verski hram. Za muslimane se 
je v popisu prebivalstva leta 2002 
opredelilo približno 48.000 prebi-
valcev. Islamska skupnost deluje 
v osemnajstih krajih po državi in 
ima šestnajst imamov. μ

GABARITI:
• velikost celotnega zemljišča: 11.364 

kvadratnih metrov
• kubus (mošeja): 32 x 32 x 24 metrov
• višina minareta: 40 metrov
• višina drugih objektov: do 12 metrov
• število parkirnih mest v kletni 

garaži: 450

Predvideni materiali:
Beli marmor, beli brušen beton, modri 
polprosojni tekstil za kupolo, zaste-
kljeni ovoj (kubus) mošeje je kombi-
niran z belo barvanim jeklom, les za 
notranjo opremo in fasado na stano-
vanjskih in pisarniških objektih

mošeji
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Z izgradnjo mošeje boste muslima-
ni v Sloveniji končno dobili spodo-
ben verski objekt, v katerem boste 
lahko opravljali verske obrede. 
Kakšno pridobitev, poleg verske, 
bo imel islamski verski in kultur-
ni center (IVKC) za širšo slovensko 
družbo? 

“Za nas IVKC ni pomenil le arhi-
tekturnega izziva, temveč si ne-
nehno zastavljamo vprašanje, kaj 
bo dal širši družbi. Tako IVKC ne 
bo le dodana vrednost za islam-
sko skupnost, temveč bo mesto 
dialoga, mesto medsebojnega spo-
znavanja različnih kultur, idej in 
vizij. Več tisoč dijakov iz Sloveni-
je si letno ogleda mošejo v Zagre-
bu. Zakaj ne bi mi ponudili ogleda 
mošeje v Ljubljani tistim dijakom, 
ki se s tovrstno vsebino srečuje-
jo v učnih programih? Tudi zato 
se je po dolgih letih prizadevanj 
nujno vprašati, zakaj subjekti v 
državi, ki so tudi odgovorni za ta 
projekt, ne čutijo odgovornosti, da 
bi se vključili v njegovo reševanje. 
Že od začetka zgodbe o mošeji se 
je nenehno postavljalo le pogoje in 
zahteve, nobeden od odgovornih 

pa se v razreševanje težav ni želel 
vključiti neposredno, s pomočjo. 
Muslimani nismo bili enakovre-
dni sogovorniki, včasih celo nismo 
dobili priložnosti, da bi poveda-
li, zakaj potrebujemo ta objekt, 
kakšne so naše želje. V času, ko je 
Evropa dosegla polnoletnost na 
področju človekovih pravic, se 
muslimani, ki imamo evropsko 
in večinsko tudi slovansko pore-
klo, čudimo, da se nam tako dolgo 
odreka pravica do prakticiranja 
vere.“

Vidite razloge za zastoje le v poli-
tičnih kalkulacijah? 
“Tudi sami muslimani v preteklo-
sti niso imeli dovolj izoblikovane 
ideje o IVKC, saj so bili člani sku-
pnosti vse do osamosvojitve Slove-
nije popolnoma odvisni od svojih 
korenin, Bosne. Šele zdaj imamo 
drugo in tretjo generacijo musli-
manov, ki mislijo slovensko. To 
pa bo spremenilo tudi sam odnos 
muslimanov do sebe. Kar se tiče 
oblasti, leta 1982, ko je bil organi-
ziran prvi uradni natečaj za izgra-
dnjo džamije, Ljubljana nanjo ni 
bila pripravljena. Ali je Ljubljana 
leta 2012 pripravljena nanjo, bomo 
videli v postopkih, ki sledijo, zlasti 
pridobivanje projektno-gradbene 

dokumentacije. To bo test za oblast 
in administracijo. Mi smo za ta pro-
jekt porabili že preveč energije in 
svojega časa, pa še zemljišče smo 
preplačali. Upam, da bodo to na 
mestni občini znali ceniti in bomo 
dobili gradbeno dovoljenje v razu-
mnem roku, do marca 2013.“

Vselej ste zelo previdni pri napo-
vedih, kdaj bi lahko bila zgrajena 
mošeja. Je razlog mogoč ponoven 
izbruh iracionalnih argumentov 
ali tudi dejstvo, da župan Ljublja-
ne ni več Zoran Janković, ki ste mu 
že večkrat pripisali zasluge, da ste 
lahko kupili zemljišče?
“Menim, da je javnost pozitiv-
no sprejela zmagovalno rešitev, 
ki je bila prvič predstavljena pred 
dvema mesecema, zato ne pričaku-
jem večjih razprav o tem. Seveda 
lahko strokovnjaki zdaj razpra-
vljajo, ali je to res najboljša rešitev, 
vendar smo mi upoštevali in spo-
štovali vse, kar so od nas na občini 
v tem projektu zahtevali, zato bi 
se ob ponovnih splošnih debatah 
zastavilo vprašanje, ali je Ljublja-
na res zrela za tovrsten projekt. Res 
pa je, da me je bilo nekoliko strah, 
kakšen bo odziv članov islamske 
skupnosti. Menim, da smo prišli do 
kompromisa, ki bo zadovoljil tako 
muslimansko skupnost kot celo-
tno slovensko javnost. Kar se tiče 
gospoda Jankovića, pa je ta resnič-

no veliko naredil, a je na občini še 
nekaj takih, ki niso pripravljeni po-
magati.“

Ste med verniki ob decembrski 
predstavitvi idejne rešitve začuti-
li določeno zadržanost?
“Okoli deset odstotkov jih je bilo 
nezadovoljnih z izborom. Ljudje 
so pač navajeni na tradicionalno 
islamsko arhitekturo, navajeni so 
na to, kar so videvali v otroštvu. 
Vendar menim, da se bodo tudi ti 
sčasoma sprijaznili, saj je to največ, 
kar smo v tem trenutku dobili.“

Tudi sami ste na predstavitveni 
konferenci dajali vtis, kot da ste 
rešitev sprejeli z določeno zadrža-
nostjo. 
(Grabus se zasmeji.) “To je najboljša 
funkcionalna rešitev džamije. Bevk 
in Perović sta optimalno izkori-
stila celoten prostor, ki jima je bil 
na voljo, kar se tiče same estetike, 
pa je o njej seveda mogoče razpra-
vljati. Drži, da nam je, tukajšnjim 
muslimanom, bliže otomanski ar-
hitekturni izraz islama, slovenski 
arhitekti pa so si za vzor gradnje 
džamij vzeli Nemčijo. A kot tisti, 
ki sem v islamski skupnosti najbolj 
odgovoren za sprejete rešitve, sem 
sprejel kompromis, kajti moj cilj je 
dobiti mošejo. Ali bo ta turškega, 
bosanskega ali slovenskega tipa, za 
nas ni toliko pomembno. Sicer je 
imela islamska skupnost pripombe 
k minaretu, ki nima alema (simbol 
polmeseca in zvezde ali napis, op. 
p.), ter samemu kubusu, ki pokri-
va kupolo. Ta je malo skrita, bo pa 
lepo žarela ponoči.“

Bi torej tudi vaši duši bila bliže 
bolj jasno vidna kupola?
“Eno je, kaj je bliže duši, in drugo, 
kaj je mogoče dobiti. To je tako kot 
s sklepanjem zakonov. Tisti, ki jih 
dva skleneta iz ljubezni, so najbolj-
ši. So pa tudi takšni, ki so plod kom-
promisa, a to še ne pomeni, da niso 
uspešni. Upamo, da bo tudi naš 
projekt uspešen.“

Je katarski emir pripravljen odšte-
ti tudi več kot 12 milijonov evrov, 
kolikor po mojih informacijah na-
črtujete za izgradnjo IVKC, če bo 
treba?
“Drži, da je katarski emir, njego-
va visokost Hamad bin Kalifa Alu 
Thani, izrazil pripravljenost, da 

nam pomaga, in da so pogo-
vori o tem stekli tudi na 

državni ravni, saj je o 

projektu z njim govoril tudi pred-
sednik države Danilo Türk. Vendar 
sam zaradi dosedanjih slabih iz-
kušenj islamske skupnosti ob na-
povedih donacij ne želim govoriti 
o višini donacije, dokler ne bom 
videl tudi uradnega dokumenta s 
pristojnega oddelka za ta vpraša-
nja. Res pa tudi v arabskem svetu 
pregovor, da obljuba dela dolg, 
nekaj velja. Upamo, da bi v treh 
letih končali večji del kompleksa. 
Zato nam je tudi veliko lažje, če 
nam bodo ob 12 milijonih evrih 
zmanjkali trije, ne pa, denimo, 
deset milijonov.“

Je katarski emir postavil kakšne 
pogoje za donacijo?
“Ne. Za vaš časopis sem že dejal, da 
ne bomo sprejeli donacij, ki bi bile 
povezane s kakršnimikoli pogoji. 
Mi smo in bomo ostali neodvisna, 
avtonomna skupnost.“

Pa je IVKC za vas dovolj velik izziv, 
da boste dokončali drugi mandat 
kot mufti v Sloveniji, ali boste to 
jesen vendarle sprejeli izziv in se 
potegovali za naziv reis ul ulema, 
ki predstavlja najvišjega verske-
ga vodjo muslimanov za BiH, San-
džak, Hrvaško, Slovenijo in tudi 
bosanske muslimane po svetu? 
“Drži, da se je veliko resnih ljudi z 
mano pogovarjalo o potegovanju 
za položaj reisa, vendar sem osebno 
še vedno bližje ideji, da bi nada-
ljeval svojo pot v izgradnji IVKC. 
Seveda je velik izziv biti reis, kajti 
s te pozicije je mogoče vplivati na 
razvoj islama in islamske skupno-
sti ter na širše razlage islama kot 
religije. Vprašanja razvoja islama 
v Evropi so tista, ki me zanima-
jo in na katera Bosna lahko vpliva. 
Nimamo več možnosti, da bi se iz-
ogibali nekaterim vprašanjem, ki 
so pomembna, ne le za muslimane 
v BiH, ampak širše, v Evropi. Musli-
mani moramo ta vprašanja odpira-
ti in iskati odgovore.“

Torej puščate odprta vrata možno-
sti kandidature? 
“Odločitev bom sprejel takrat, ko 

bo in če bo kdo dal predlog za 
mojo kandidaturo.“

(Robert Balen)
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Že od začetka zgodbe o mošeji se 
je nenehno postavljalo le pogoje in 
zahteve, nobeden od odgovornih 

pa se v razreševanje težav ni želel 
vključiti neposredno, s pomočjo. 
Muslimani nismo bili enakovre-
dni sogovorniki, včasih celo nismo 
dobili priložnosti, da bi poveda-
li, zakaj potrebujemo ta objekt, 
kakšne so naše želje. V času, ko je 
Evropa dosegla polnoletnost na 
področju človekovih pravic, se 
muslimani, ki imamo evropsko 
in večinsko tudi slovansko pore-
klo, čudimo, da se nam tako dolgo 
odreka pravica do prakticiranja 
vere.“

Vidite razloge za zastoje le v poli-
tičnih kalkulacijah? 
“Tudi sami muslimani v preteklo-
sti niso imeli dovolj izoblikovane 
ideje o IVKC, saj so bili člani sku-
pnosti vse do osamosvojitve Slove-
nije popolnoma odvisni od svojih 
korenin, Bosne. Šele zdaj imamo 
drugo in tretjo generacijo musli-
manov, ki mislijo slovensko. To 
pa bo spremenilo tudi sam odnos 
muslimanov do sebe. Kar se tiče 
oblasti, leta 1982, ko je bil organi-
ziran prvi uradni natečaj za izgra-
dnjo džamije, Ljubljana nanjo ni 
bila pripravljena. Ali je Ljubljana 
leta 2012 pripravljena nanjo, bomo 
videli v postopkih, ki sledijo, zlasti 
pridobivanje projektno-gradbene 

dokumentacije. To bo test za oblast 
in administracijo. Mi smo za ta pro-
jekt porabili že preveč energije in 
svojega časa, pa še zemljišče smo 
preplačali. Upam, da bodo to na 
mestni občini znali ceniti in bomo 
dobili gradbeno dovoljenje v razu-
mnem roku, do marca 2013.“

Vselej ste zelo previdni pri napo-
vedih, kdaj bi lahko bila zgrajena 
mošeja. Je razlog mogoč ponoven 
izbruh iracionalnih argumentov 
ali tudi dejstvo, da župan Ljublja-
ne ni več Zoran Janković, ki ste mu 
že večkrat pripisali zasluge, da ste 
lahko kupili zemljišče?
“Menim, da je javnost pozitiv-
no sprejela zmagovalno rešitev, 
ki je bila prvič predstavljena pred 
dvema mesecema, zato ne pričaku-
jem večjih razprav o tem. Seveda 
lahko strokovnjaki zdaj razpra-
vljajo, ali je to res najboljša rešitev, 
vendar smo mi upoštevali in spo-
štovali vse, kar so od nas na občini 
v tem projektu zahtevali, zato bi 
se ob ponovnih splošnih debatah 
zastavilo vprašanje, ali je Ljublja-
na res zrela za tovrsten projekt. Res 
pa je, da me je bilo nekoliko strah, 
kakšen bo odziv članov islamske 
skupnosti. Menim, da smo prišli do 
kompromisa, ki bo zadovoljil tako 
muslimansko skupnost kot celo-
tno slovensko javnost. Kar se tiče 
gospoda Jankovića, pa je ta resnič-

no veliko naredil, a je na občini še 
nekaj takih, ki niso pripravljeni po-
magati.“

Ste med verniki ob decembrski 
predstavitvi idejne rešitve začuti-
li določeno zadržanost?
“Okoli deset odstotkov jih je bilo 
nezadovoljnih z izborom. Ljudje 
so pač navajeni na tradicionalno 
islamsko arhitekturo, navajeni so 
na to, kar so videvali v otroštvu. 
Vendar menim, da se bodo tudi ti 
sčasoma sprijaznili, saj je to največ, 
kar smo v tem trenutku dobili.“

Tudi sami ste na predstavitveni 
konferenci dajali vtis, kot da ste 
rešitev sprejeli z določeno zadrža-
nostjo. 
(Grabus se zasmeji.) “To je najboljša 
funkcionalna rešitev džamije. Bevk 
in Perović sta optimalno izkori-
stila celoten prostor, ki jima je bil 
na voljo, kar se tiče same estetike, 
pa je o njej seveda mogoče razpra-
vljati. Drži, da nam je, tukajšnjim 
muslimanom, bliže otomanski ar-
hitekturni izraz islama, slovenski 
arhitekti pa so si za vzor gradnje 
džamij vzeli Nemčijo. A kot tisti, 
ki sem v islamski skupnosti najbolj 
odgovoren za sprejete rešitve, sem 
sprejel kompromis, kajti moj cilj je 
dobiti mošejo. Ali bo ta turškega, 
bosanskega ali slovenskega tipa, za 
nas ni toliko pomembno. Sicer je 
imela islamska skupnost pripombe 
k minaretu, ki nima alema (simbol 
polmeseca in zvezde ali napis, op. 
p.), ter samemu kubusu, ki pokri-
va kupolo. Ta je malo skrita, bo pa 
lepo žarela ponoči.“

Bi torej tudi vaši duši bila bliže 
bolj jasno vidna kupola?
“Eno je, kaj je bliže duši, in drugo, 
kaj je mogoče dobiti. To je tako kot 
s sklepanjem zakonov. Tisti, ki jih 
dva skleneta iz ljubezni, so najbolj-
ši. So pa tudi takšni, ki so plod kom-
promisa, a to še ne pomeni, da niso 
uspešni. Upamo, da bo tudi naš 
projekt uspešen.“

Je katarski emir pripravljen odšte-
ti tudi več kot 12 milijonov evrov, 
kolikor po mojih informacijah na-
črtujete za izgradnjo IVKC, če bo 
treba?
“Drži, da je katarski emir, njego-
va visokost Hamad bin Kalifa Alu 
Thani, izrazil pripravljenost, da 

nam pomaga, in da so pogo-
vori o tem stekli tudi na 

državni ravni, saj je o 

projektu z njim govoril tudi pred-
sednik države Danilo Türk. Vendar 
sam zaradi dosedanjih slabih iz-
kušenj islamske skupnosti ob na-
povedih donacij ne želim govoriti 
o višini donacije, dokler ne bom 
videl tudi uradnega dokumenta s 
pristojnega oddelka za ta vpraša-
nja. Res pa tudi v arabskem svetu 
pregovor, da obljuba dela dolg, 
nekaj velja. Upamo, da bi v treh 
letih končali večji del kompleksa. 
Zato nam je tudi veliko lažje, če 
nam bodo ob 12 milijonih evrih 
zmanjkali trije, ne pa, denimo, 
deset milijonov.“

Je katarski emir postavil kakšne 
pogoje za donacijo?
“Ne. Za vaš časopis sem že dejal, da 
ne bomo sprejeli donacij, ki bi bile 
povezane s kakršnimikoli pogoji. 
Mi smo in bomo ostali neodvisna, 
avtonomna skupnost.“

Pa je IVKC za vas dovolj velik izziv, 
da boste dokončali drugi mandat 
kot mufti v Sloveniji, ali boste to 
jesen vendarle sprejeli izziv in se 
potegovali za naziv reis ul ulema, 
ki predstavlja najvišjega verske-
ga vodjo muslimanov za BiH, San-
džak, Hrvaško, Slovenijo in tudi 
bosanske muslimane po svetu? 
“Drži, da se je veliko resnih ljudi z 
mano pogovarjalo o potegovanju 
za položaj reisa, vendar sem osebno 
še vedno bližje ideji, da bi nada-
ljeval svojo pot v izgradnji IVKC. 
Seveda je velik izziv biti reis, kajti 
s te pozicije je mogoče vplivati na 
razvoj islama in islamske skupno-
sti ter na širše razlage islama kot 
religije. Vprašanja razvoja islama 
v Evropi so tista, ki me zanima-
jo in na katera Bosna lahko vpliva. 
Nimamo več možnosti, da bi se iz-
ogibali nekaterim vprašanjem, ki 
so pomembna, ne le za muslimane 
v BiH, ampak širše, v Evropi. Musli-
mani moramo ta vprašanja odpira-
ti in iskati odgovore.“

Torej puščate odprta vrata možno-
sti kandidature? 
“Odločitev bom sprejel takrat, ko 

bo in če bo kdo dal predlog za 
mojo kandidaturo.“

(Robert Balen)


