03 UVODNIK
- Naša prava moč je v tem, da skrbimo drug za drugega in za skupnost
04 PREDSTAVLJAMO VAM
- Zasedanje Upravnega odbora in Poveljstva Gasilske zveze Slovenije
- Vodstvo Gasilske zveze Slovenije pri resornem ministru
- Virusna paraliza sveta ali COVID-19 se nadaljuje
- Temperaturne razmere v Sloveniji v obdobju 1951–2010
- Gasilstvo in filatelija
14 INTERVENCIJE DOMA IN PO SVETU
- Požar vozil in stanovanjskega objekta
- Ogenj uničil piščančjo farmo v Spuhlji pri Ptuju
- Pozor – vozilo zapeljalo v morje!
- Požar gospodarskega poslopja v Rakitnici
- Prometna nesreča v Medvodah
- Oseba ostala ujeta v poplavljenem vozilu
- Po svetu: Gasilci rešili delavca iz goreče dvižne ploščadi, Z osebnim vozilom zapeljal v
gasilsko garažo, Razlitje goriva na Arktiki, Velik in dolgotrajen požar na ladji, Vročinski val
v Rusiji povzročil obsežne gozdne požare, Požar skladišča Amazon, Eksplozija tovornjaka
cisterne, Obletnica požara v stolpnici Grenfell
23 ZGODILO SE JE – V MAJU 2020
24 GASILSKA VOZILA
- Gasilsko teleskopsko dvigalo – TD-24 m
- Pravilnik o usposabljanju za vožnjo manjših gasilskih vozil, vozil policije, reševalnih vozil
in intervencijskih vozil Civilne zaščite
28 GASILSKO ORODJE IN OPREMA
- Gasilske armature, cevi in pribor – 16. del – Oporno koleno
29 POKLICNO GASILSTVO
- Predsednik Republike Slovenije na obisku pri poklicnih gasilcih Centra za zaščito in
reševanje Domžale
- Mednarodni dan očetov – nekateri so ga preživeli v službi
- Gasilska šola s programom usposabljanja za pridobitev poklica gasilec prešla v zadnji mesec
usposabljanja
- Gasilstvo v Rusiji – Zračne sile v gasilstvu
34 POŽARNA PREVENTIVA
- Izšla je nova smernica IZS – Smernica za zajem požarne vode
- Samodejne gasilne ampule za slovenske planinske koče
36 KOTIČEK ZA IZOBRAŽEVANJE
- Prometne nesreče osebnih vozil – Posebnosti pri vozilih na alternativni pogon
- Reševanje z višin in iz globin s pomočjo vrvne tehnike – 31. del – Sidrišča pri žerjavni
žičnici PRM, Idealna linija za transport bremena in varovalna vrv, Faza I – postopek
transporta reševalca do poškodovanja, Faza II – postopek reševanja, Kritične faze pri
žerjavni žičnici PRM

- Izobraževanje skozi zabavo – 3. del
- Mednarodni projekt »COOL RESCUE RIDE«
- Nekaj napotkov za brezskrben dopust
52 STROKOVNE ZANIMIVOSTI
- Pravilna nabava in vzdrževanje gasilske čelade
- Odnosi z javnostjo v gasilstvu
60 NOVICE CTIF
- Delo Izvršnega odbora CTIF
- EURO RESCUE – nov aplikacija za pomoč gasilcem ob prometnih nesrečah, Zasedanje
Komisije za ženske v gasilstvu
62 DELO IN VARNOST
- Pravila za varno uporabo dvigal v času epidemije
64 IZ NAŠIH ORGANIZACIJ
- V Lendavi so praznovali mednarodni dan gasilcev
66 ČESTITKE NAŠIM ČLANOM
68 DROBCI BOGATE PRETEKLOSTI
- Fiat 15-TER – Kadorna
70 UTRINKI
- Slovesnost v Gornjem Gradu
- Muzejska zbirka vabi v Černelavce
- Nova podoba doma PGD Dob
- Oskarjeve »bombice« – Kdor dela, tudi greši
73 OBVESTILA IN AKTUALNOSTI
- Sestanek zborovodij in predsednikov gasilskih pevskih zborov ter skupin
- Rosenbauer doniral opremo za gasilsko olimpijado v Celju
74 NAGRADNA KRIŽANKA

