
 

 

Številka: 90000-11/2019-5        K 2. točki   

Datum: 13. 5. 2019                                                                                          4. seje  

 

MESTNI SVET MOL                                                                                                    

Mestni trg 1                                                                                                                    

1000  Ljubljana 
 

 

Zadeva: Ustno svetniško vprašanje 

Spoštovani,  

na podlagi 98. člena Poslovnika Mestne občine Ljubljana v imenu Svetniškega kluba NSi postavljam 

županu in pristojnim službam naslednje ustno svetniško vprašanje: 

V Sloveniji je trenutno aktivnih 1348 gasilskih društev, od tega jih pod okriljem Gasilske zveze 

Ljubljana deluje kar 35. Večina ljubljanskih gasilskih domov, v katerih delujejo prostovoljna gasilska 

društva, je prostorsko neustreznih; v številnih primerih so objekti tudi potresno neodporni, kar so 

pokazale študije, ki jih je naročil Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo pri MOL (Poročilo 

št. 23‐13, Pregledi objektov gasilskih domov, 24. marec 2013).  

Na Svetniški klub NSi so se obrnila nekatera prostovoljna gasilska društva, ki so opozorila, da si mnoga 

prizadevajo izboljšati svoje prostorske pogoje, vendar jim je to, zaradi precej omejenih finančnih 

zmožnosti, otežkočeno. Imajo premajhne garaže za gasilske avtomobile, premalo prostora za 

shranjevanje opreme in oblačil, zato si mnoga društva želijo povečati ali dograditi že obstoječe gasilske 

domove. Kar nekaj občin v Sloveniji omogoča prostovoljnim gasilskih društvom delno ali celotno 

oprostitev plačila komunalnega prispevka pri gradnji dodatnih objektov. Glede na pretekle izkušnje 

nekaterih ljubljanskih PDG-jev, bi znašal letni znesek oproščenih komunalnih prispevkov maksimalno 

10.000 €, kar za MOL ni prav visok znesek, za gasilska društva pa to predstavlja že kar velik del sredstev, 

ki bi jih lahko namenila za gradnjo, saj se društva še vedno financirajo večinoma iz prostovoljnih 

prispevkov in donacij.  

Svetniški klub NSi zanima, ali Mestna občina Ljubljana razmišlja, da bi deloma ali v celoti priznala 

oprostitev plačila komunalnega prispevka za novogradnje, dozidave in legalizacije objektov za 

prostovoljna gasilska društva, ki so v splošnem javnem interesu. Kaj namerava občina še storiti za 

olajšanje dela prostovoljnim gasilskim društvom, ki jih v zadnjem času očitno vedno bolj potrebujemo? 

Lep pozdrav.      

 

 

Mojca Sojar l. r. 

Mestna svetnica NSi  

 

 


