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V Mestni občini Ljubljani smo takoj po majskih katastrofalnih poplavah, ki so prizadele
BiH, Srbijo in Hrvaško, priskočili na pomoč. Na prizadeta območja so odšli pripadniki
sil zaščite in reševanja, odprli smo poseben račun, namenjen zbiranju pomoči
prebivalcem poplavljenih območij in organizirali velik humanitarni koncert na
Kongresnem trgu. V okviru akcije MOL smo za prizadete v poplavah zbrali več kot 200
tisoč evrov, od tega se je 48 tisoč evrov na dan koncerta preko SMS donacij zbralo na
računu Rdečega križa Slovenije.
Spomnimo, da je Mestna občina Ljubljana prebivalcem na prizadetih območjih takoj po
poplavah priskočila na pomoč. Že 17. maja 2014 so se reševalnim akcijam na poplavljenih
območjih priključili pripadniki Javne gasilske službe MOL, pobratenim mestom pa je MOL
namenila 20 tisoč evrov finančne pomoči iz proračunskega rezervnega sklada. Nekaj dni
kasneje, 28. maja 2014, je v Bijeljino v BiH odšlo še 58 pripadnikov Javne gasilske službe
MOL, Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU MOL ter sodelavcev JP
Vodovod - Kanalizacija. S seboj so imeli 21 vozil in veliko opreme, s katero so zagotovili
izvedbo vseh potrebnih nalog. To je bila najobsežnejša mednarodna pomoč Ljubljane v
reševalnih silah doslej.
Po odprtju posebnega računa MOL, namenjenega zbiranju pomoči, je župan Zoran Janković
na vse sodelavce Mestne uprave MOL ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo pod okriljem
MOL, naslovil poziv za zbiranje pomoči, hkrati pa se je začela tudi priprava na organizacijo
dobrodelnega koncerta na Kongresnem trgu, ki je potekal 3. junija 2014. Koncert je bil
organiziran povsem brezplačno, vsi sodelujoči so se odpovedali kakršnemukoli plačilu ali
honorarju. Na posebnem podračunu proračuna MOL, ki smo ga odprli za zbiranje sredstev za
pomoč prizadetim v poplavah na Balkanu, se je zbralo 154.735,72 €, 20.000 € smo namenili
iz proračunskega rezervnega sklada MOL, prek SMS sporočil pa je Rdeči križ Slovenije zbral
48.617,00 €. Med koncertom je bilo zbranih tudi približno 6 ton materialnih sredstev,
večinoma odej, higienskih pripomočkov in živil.
Župan Zoran Janković je po koncertu poslal pismo predsednikom vlad Hrvaške, Srbije ter
Bosne in Hercegovine in jih prosil za podatke o tem, kam naj nakažemo zbrana sredstva, da
bodo prišla tja, kjer jih najbolj potrebujejo. Hrvaški smo namenili 15 tisoč evrov, Bosni in
Hercegovini ter Srbiji pa vsaki po 79.868 evrov.

