
03 UVODNIK 
- Sistem zaščite in reševanja igra pomembno vlogo pri obvladovanju širjenja bolezni COVID-

19 

04 PREDSTAVLJAMO VAM 
- V ukrepe in navodila države za omejitev širjenja epidemije, ki spreminjajo naš vsakdanji 

način življenja, smo vključeni tudi gasilci 

- Virusna paraliza sveta ali COVID-19 - nadaljevanje iz prejšnje številke 

- Pestro vremensko dogajanje marca 2020 

- Gasilstvo in filatelija 

12 INTERVENCIJE DOMA IN PO SVETU 
- Požarna ogroženost Slovenije v času epidemije 

- Požar stanovanjske hiše v Lokavcu 

- Požar stanovanja na Njegoševi ulici 

- Požar v naravi pri vasi Ponikve na Krasu 

- Požar stanovanjske hiše v naselju Spodnji Razbor 

- Reševanje sove 

- Velik požar v naravnem okolju pri Petrinjah 

- Prometna nesreča pri Postojni 

- Vključenost gasilcev (po regijah) v ukrepe za omejitev širjenja epidemije, ki jo je povzročila 

bolezen COVID-19 

- Ljubljanska javna gasilska služba v času razglašene epidemije 

- Potres v Zagrebu 

- Hrvaška v borbi s požari 

- Po svetu: Gozdni požari na Tajskem, V obsežnem gozdnem požaru umrli kitajski gasilci, 

Med gašenjem umrl ruski gasilec, Požar tovarne oblačil, Ob gozdnem požaru pri Černobilu 

precej poskočilo sevanje, V požaru uničenih preko 3500 avtomobilov, Požar na strehi, Rusija 

Italiji poslala pomoč, Velik požar ob Nežiderskem jezeru, Žrtve koronavirusa, Klic na 911 

FDNY vsakih 15 sekund 

36 ZGODILO SE JE - V MARCU 

38 GASILSKA VOZILA 
- Gasilsko transportno vozilo - GTV 

- Gasilsko vozilo kot oklepnik - Triton 

42 GASILSKO ORODJE IN OPREMA 
- Gasilske armature, cevi in pribor - 14. del - ročnik z razpršilno glavo 

44 POKLICNO GASILSTVO 
- Nov pristop pri usposabljanju poklicnih gasilcev 

- Solidarno s slovenskim zdravstvom 

- Gasilstvo v Rusiji 

50 KOTIČEK ZA IZOBRAŽEVANJE 
- Prometne nesreče osebnih vozil - zaščita varnostnih elementov in električnih virov 

- Strokovna ekskurzija 

- Reševanje z višin in iz globin s pomočjo vrvne tehnike - 29. del  



- Izobraževanje skozi zabavo - 1. del 

- Higiena rok 

60 POŽARNA PREVENTIVA  

- Obletnice velikih požarov - se je kaj spremenilo? 

62 STROKOVNE ZANIMIVOSTI 
- Varno na intervencijo in domov 

64 DELO IN VARNOST 
- Priporočeni ukrepi za delodajalce v času epidemije COVID-19 

66 IZ NAŠIH ORGANIZACIJ 
- PIGD Sava Kranj 

- Zahvala gasilcem 

- Tečaj za prve posredovalce 

- Gasilci priskočili na pomoč s prevozi pitne vode 

68 ČESTITKE NAŠIM ČLANOM  

71 HVALA, TOVARIŠI 

72 UTRINKI 
- Oskarjeve "bombice" - Ježek in Punca v prtljažniku 

73 OBVESTILA IN AKTUALNOSTI  
- Tekmovanje gasilskih dvojic - Fire Combat 

74 NAGRADNA KRIŽANKA 

 


