
GASILEC MAREC 2020 

03 UVODNIK 
- Biti (in ostati ženska) v moškem kolektivu 

04 PREDSTAVLJAMO VAM 
- Osrednja državna slovesnost ob dnevu Civilne zaščite 

- Seja Poveljstva Gasilske zveze Slovenije 

- Virusna paraliza sveta ali COVID-19 

- Primopredaja poslov na Ministrstvu za obrambo 

- Zakaj se Slovenija segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja? 

- Gasilstvo in filatelija 

- Preko sistema E-Donacije do prepotrebnih sredstev za delovanje gasilskih organizacij 

16 INTERVENCIJE DOMA IN PO SVETU  
- Na Ptuju zagorela obnovljena stara meščanska vila 

- Prometna nesreča s konji na avtocesti pri Postojni 

- Požar v podjetju Surovina  

- Požar tovornega vozila pri Biču 

- "Pobegli" ogenj zajel deponijo plastike 

- Gozdni požar - Šentviški hrib 

- Po svetu: Plaz vzel 42 življenj, Požar v rafineriji Carson, Porušen hotel, V požaru je bilo 

uničenih 259 domov, Iztirjenje vlaka, Zaradi koronavirusa zaprte nekatere gasilske postaje, 

Plavajoči bolnišnici na pomoč Američanim, Zagreb prizadel potres 

28 ZGODILO SE JE - V FEBRUARJU 

30 GASILSKA VOZILA  
- Novogoriški poklicni gasilci bogatejši za novo logistično tovorno vozilo 

32 GASILSKO ORODJE IN OPREMA 
- Gasilske armature, cevi in pribor - 13. del: Ročnik za gašenje globinskih požarov - suličasti 

ročnik 

34 POKLICNO GASILSTVO 
- Usposabljanje iz tehničnega reševanja ob prometnih nesrečah 

- 20 veleslalom ZSPG 

36 KOTIČEK ZA IZOBRAŽEVANJE 
- Prometne nesreče osebnih vozil - stabilizacija 

- Reševanje z višin in iz globin s pomočjo vrvne tehnike - 28. del 

42 POŽARNA PREVENTIVA 
- Vpliv pandemije, kot je koronavirus, na požarno varnost 

- Požarna varnost na kmetiji - rezultati študije 

46 STROKOVNE ZANIMIVOSTI  
- Vpliv naravnih ujm in prenamnožitve podlubnikov na požarno ogroženost gozdov 

- Nad požar z aljaškimi gasilci-padalci  



52 INTERVJU MESECA 
- Maks Lešnik: Ponosen sem, da sem član gasilske organizacije 

56 DELO IN VARNOST 
- 60 let ZVD Zavoda za varstvo pri delu  

58 IZ NAŠIH ORGANIZACIJ 
- Posvet operativnih gasilcev GZ Ljubljana 

- Tatra okoli sveta 

- Vesoljski kamen končal v gasilskih rokah 

- Naši gasilci se učijo nemščine, avstrijski gasilci pa slovenščine 

- Gasilci pomagali voznikom na avtocesti 

- Zaupniki GZ Vrhnika 

62 ČESTITKE NAŠIM ČLANOM 

65 HVALA, TOVARIŠI 

66 UTRINKI 
- Oskarjeve bombice: Mehurčki iz ušes, Z granato v klet 

- Ob obletnici smrti Toneta Sentočnika 

- Aktivne gasilke GZ Ormož 

- Posvet članic Celjske in Savinjsko-šaleške regije 

- Utrinki v fotogaleriji 

71 MLADI GASILEC 
- Fotogalerija - aktivnosti gasilske mladine 

73 OBVESTILA IN AKTUALNOSTI 
- Deseti cikel pokalnih tekmovanj v spajanju sesalnega voda predčasno zaključen 

74 NAGRADNA KRIŽANKA  

 


