
03 UVODNIK 

- Naj nas COVID-19 ne poleni 

04 PREDSTAVLJAMO VAM 

- V uporabo predan že tretji regijski gasilski poligon  

- Plenum Gasilske zveze Slovenije letos korespondenčno 

- Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije  

- Pomembna donacija Telekoma 

- Gasilska zveza Slovenije in Rdečega križa Slovenije 

- Virusna paraliza sveta ali COVID-19 

- Naredimo čim več, da prekinemo prenos virusa 

- Letošnji temperaturni rekordi po svetu 

- Gasilstvo in filatelija 

16 INTERVENCIJE DOMA IN PO SVETU  

- Nesreča z električnim tokom na železniški postaji 

- Iskalna akcija na Bledu 

- Ko je tišina bolečine preglasna, da bi jo lahko sam utišal 

- Po svetu: Sever Italije in sosednjo Francijo zajelo močno neurje, Požar stolpnice v Južni 

Koreji, Požar uničil največjo evropsko tovarno smuči, Požar v obratu za recikliranje 

avtomobilov, Požar potniškega vlaka 

22 ZGODILO SE JE – V SEPTEMBRU 

24 GASILSKA VOZILA 

- Cisterna za gašenje na industrijskih območjih 

-  Ruski avtomobil stoletja – blišč in beda sovjetske avtomobilske industrije – praznuje 50 let 

 

28 GASILSKO ORODJE IN OPREMA 

- Gasilske armature, cevi in pribor – 19. del 

30 POKLICNO GASILSTVO  

- Prenovljen poligon za usposabljanje tehničnih vstopov v objekte 

32 INTERVJU MESECA  

- Mag. Matej Tonin: Danes prostovoljni operativni gasilci sestavljate daleč največji nabor 

reševalcev, pripravljenih na ukrepanje in reševanje ob najrazličnejših naravnih ter drugih 

zahtevnih nesrečah 

38 POŽARNA PREVENTIVA 

- Razvoj gasilnika 

- Nasvet, vreden »Oskarja« 

42 KOTIČEK ZA IZOBRAŽEVANJE 

- Prometne nesreče osebnih vozil – enostavni pristopi 

- Reševanje z višin in iz globin s pomočjo vrvne tehnike – 34. del  

- Zelena luč za nadaljevanje evropskega projekta ENRAS 

- Strokovno-tehnični dan inštruktorjev in predavateljev 

- Delna evakuacija bolnikov v primeru požara v bolnišnici  

 



54 STROKOVNE ZANIMIVOSTI  

- Načrtovanje nasledstvenega kadrovanja v gasilski organizaciji – 1. del 

- Odnosi z javnostjo v gasilstvu – 4. del 

- Umrl izumitelj Gore-Texa 

59 NOVICE CTIF  

- Na prvi virtualni delegatski Skupščini CTIF delegati izvolili novega predsednika in tri nove 

podpredsednike 

60 DELO IN VARNOST 

- Celostni pristop pri obvladovanju bolečine  

62 JUBILEJI DRUŠTEV IN ZVEZ 

- 120 let PGD Braslovče in Dan gasilcev GZ Žalec 

- 100 let PGD Prebold-Dolenja vas-Marija Reka  

64 IZ NAŠIH ORGANIZACIJ 

- Taktična vaja v prostorih skladišča Celjske Intereurope 

- Gasilska lestev – velika pridobitev radgonskih gasilcev 

- Nova vozila v GZ Ruše 

- Vozila GZ Zagorje ob Savi 

66 ČESTITKE NAŠIM ČLANOM 

69 DROBCI BOGATE PRETEKLOSTI 

-  Božidar Kraut – predsednik Gasilske zveze Jugoslavije od 159 do 1965 

- Prva serija slovenskih gasilskih razglednic  

71 UTRINKI 

- Naravne in druge nesreče v filateliji 

- Oskarjeve »bombice« 

- Pohod na Peco 

73 OBVESTILA IN AKTUALNOSTI 

- Informacija o javnem pozivu EKO sklada za financiranje okoljskih naložb pravnih oseb 

74 NAGRADNA KRIŽANKA    

 

 

  

 

       

 


