
03 UVODNIK 

- Staro-novi izzivi in soočanje z njimi 

04 PREDSTAVLJAMO VAM 

- Minister za obrambo mag. Matej Tonin si je na terenu ogledal vaje prostovoljnih gasilcev  

- Virusna paraliza sveta ali COVID-19 

- Ko gasilcem ni bilo dovoljeno gasiti ali »kres v pristanu« 

- Se je globalno segrevanje ustavilo? 

- Gasilstvo in filatelija 

16 INTERVENCIJE DOMA IN PO SVETU 

- Trk več vozil ohromil Primorko  

- Požar skladišča sena nad hlevom 

- Avto v prepad 

- Požar gospodarskega poslopja Besnica  

- Reševanje ukleščene planinke na Mangartu 

- Požar gospodarskega poslopja v Potarjah 

- Požar v sobi hotela Sabotin v Solkanu 

- Požar v nadgradnji smetarskega tovornjaka 

- Požar v nekdanji tovarni Javor v Belskem 

- Velik požar v skladiščnih objektih Sportine 

- Uspešno (so)delovanje gasilcev ob slovensko-hrvaški meji 

- Reševanje živali: Reševanje psa, Teliček Srečko, Jamarska reševalna služba Slovenije – 

reševanje psičke Lopi iz jame na Pokljuki  

- Letošnji julij v znamenju močnih neurij: Neurje v Ljubljani, Julijska neurja v Mežiški dolini, 

Nebo nad Domžalami se je odprlo 

- Nevihtno vreme v začetku letošnjega avgusta na obalno-kraškem področju  

- Po svetu: Gozdni požari v Ukrajini, Trčil v gasilsko garažo, Pri nabiranju dragih kamnov 

več sto žrtev, Nesreča v italijanski jami, Eksplozija v tovarni pirotehnike, V trčenju vlaka in 

avtobusa umrlo 22 romarjev, V čelnem trčenju vlakov umrle 3 osebe, Zrušen žerjav v 

Londonu, Požar tovarne v Sydneyu, Požar na ameriški vojaški ladji, Požar v jeklarni, V 

nesreči avtobusa ranjenih 6 oseb, V Franciji zagorelo v katedrali, Manjše letalo strmoglavilo 

v kontrolni stolp, Zagorel Boeing 777, Neurje na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini, 

Sobota, ki je zaposlila 1000 portugalskih gasilcev    

40 ZGODILO SE JE – V JUNIJU IN JULIJU 2020 

42 GASILSKA VOZILA 

- Manjše tehnično vozilo 

- Po novem prevoz otrok z gasilskimi vozili brez tahografa  

45 GASILSKO ORODJE IN OPREMA 

- Gasilske armature, cevi in pribor – 17. del – vodni ščit 

46 POKLICNO GASILSTVO 

- 27. generacija poklicnih gasilcev zaključila z usposabljanjem  

- Sodelovanje JZGB Koper in SVOM pri gašenju manjših plovil na morju  

- Poklicne gasilske enote in Združenje slovenskih poklicnih gasilcev 

- Gasilci na severu Norveške – Tromso 



54 POŽARNA PREVENTIVA 

- Se sezona požarov ne bo nikoli končala?  

 

56 KOTIČEK ZA IZOBRAŽEVANJE 

- Usposabljanje gasilcev za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči z uporabo 

zrakoplovov 

- Prometne nesreče osebnih vozil – vozila na plinski pogon  

- Reševanje z višin in iz globin s pomočjo vrvne tehnike – 32. del – SOIEC postopek 

- Usposabljanje odziva JGS MOL ob dogodku večjega obsega v Ljubljani 

- Smotrnost in načini merjenja telesne temperature; brezkontaktno merjenje telesne 

temperature  

- Izobraževanje skozi zabavo – 4. del 

- Zastrupitev s strupenimi rastlinami in gobami  

72 STROKOVNE ZANIMIVOSTI  

- Odnosi z javnostjo v gasilstvu – 2. del 

76 INTERVJU MESECA 

- Aleš Serdt: Vedno pripravljen pomagati – ne glede na okoliščine, čas in kraj 

80 DELO IN VARNOST 

- Varnost in zdravje pri delu pri opravljanju dela na domu  

82 JUBILEJI DRUŠTEV IN ZVEZ 

- 140 let PGD Senožeče  

83 IZ NAŠIH ORGANIZACIJ 

- Praznik gasilcev GZ Šaleške doline 

- Prvi obisk ministra za obrambo v Trebnjem 

- Utrip PGD Knežak 

- Novice s Pomurske regije 

85 ČESTITKE NAŠIM ČLANOM 

87 HVALA, TOVARIŠI 

88 DROBCI BOGATE PRETEKLOSTI 

- Ormoški gasilski eksponati najvišje vrednosti v Sloveniji 

90 MLADI GASILEC 

- Prvi gasilski mladinski tabor v PGD Postojna  

91 UTRINKI 

- Spomin na Feliksa Smolo 

- Oskarjeve »bombice« – Poči, ko najmanj pričakuješ in Smrdeča eksplozija 

93 GASILSKA ODLIKOVANJA od 11. januarja do 2. julija 2020  

98 NAGRADNA KRIŽANKA 

    

 

 


