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Tudi leto 2021 je bilo zaznamovano z epidemijo korona virusa in z njo povezanimi 

omejitvami in ukrepi za zajezitev širjenja okužb. Tekom leta so se omejitve povečevale ali 

zmanjševale, kar je vplivalo na aktivnosti društva v takratnem obdobju. Skozi celotno leto 

pa nam je uspelo zagotavljali nujne aktivnosti in pripravljenost na intervencije. 

Operativci so letos posredovali 5-krat, pri čemer je šlo v 4ih primerih za požar in v enem 

primeru zavarovanje pristanka helikopterja.  

V  februarju se je gasilski podmladek udeležil državnega virtualnega kviza, kjer so otroci 

utrjevali svoje gasilsko znanje. Ker se ukrepi do konca aprila niso sprostili, so občni zbori 

društev potekali v dopisni obliki. Sredi junija smo ponovno izvedli skupno zahvalno mašo v 

katedrali v Gornjem Gradu in tako počastili našega zavetnika sv. Florjana. Maše so se 

udeležila vsa društva v zvezi, obiskal jo je tudi obrabni minister in gostje iz Gasilske zveze 

Slovenije. V poletnem času so mentorji gasilske mladine navduševali otroke za gasilstvo in 

organizirali gasilske vaje. Velik odziv otrok nas je zelo razveselil, naši mentorji pa so jim na 

zanimiv način predstavljali gasilstvo in razkazovali tehnično opremo ter vozila, ki jih 

uporabljamo. Jeseni so se pretežno odvijale aktivnosti GZ ZSD. Organizirano je bilo 

tekmovanje in različne delavnice, izvedli smo sejo in dopisno skupščino. PGD Gornji Grad se 

je tekmovanja udeležil s 5 ekipami iz mladinskih in pionirskih vrst. 

Decembra so otroci izdelovali praznične voščilnice s katerimi smo obdarovali člane starejše 

od 70 let in vse nad 80 let obiskali na domu ter obdarovali. Pri pripravi daril za obdarovanje 

nam je zopet pomagalo društvo Stanislava, za kar se jim lepo zahvaljujem. Zbiranje donacij 

je potekalo na običajen način – obisk krajanov na domu, vendar brez vstopa v stanovanje in 

s povečano pazljivostjo. Ponovno smo občane spodbujali k doniranju deleža dohodnine, ki 

je po novem višji in znaša največ 1%. 

Gasilska zveza Zgornje Savinjske doline je v letu 2021 dobila novega tajnika Tonija Novaka 

iz PGD Okonina. Tekom leta je GZ skrbela za organizacijo različnih dogodkov, cepljenje proti 

Covid 19, izobraževanja, pohode in celo turnir v nogometu.  

V PGD GG pa so med letom potekale različne aktivnosti, kot so nabava nove opreme, 

tehnični pregledi, zavarovanja, udeležba na sejah društva in zveze, sejah občinskega 

poveljstva ter Odbora za razpolaganje s požarnimi sredstvi. Trudili smo se za pridobitev 

nove lokacije gasilskega doma z nakupom parcele, kamor bomo svoje aktivnosti umerili 

tudi v prihodnjem letu.  

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 
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